
II GMINNY KONKURS WIEDZY
HISTORIA I TRADYCJA ZIEMI PRZEMĘCKIEJ

28 październik 2009 r.

Imię i nazwisko: .........................................................................................................

Klasa: .......................................................................................................................

Szkoła: ......................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna: ............................................................................................

PYTANIA KONKURSOWE

GIMNAZJUM

1.W 2010 roku obchodzić będziemy jubileusz związany z nadaniem ziem przemęckich 

zakonowi:

a) cystersów

b) jezuitów

c) benedyktynów

 

2.W herbie gminy Przemęt znajduje się postać:

a) święty Jan Chrzciciel z krzyżem

b) święty Andrzej z krzyżem

c) święty Piotr z krzyżem

 

3.W jakiej miejscowości znajduje się kościół z cudowną figura Matki Bożej Ucieczki 

Grzeszników?

a) w Kaszczorze

b) w Wieleniu

c) w Przemęcie

4.Którego dnia podczas Powstania Wielkopolskiego wyzwolony został Przemęt?

a) 6 stycznia 1919 roku

b) 6 styczniu 1918 roku

c) 6 lutym 1919 roku



5. Przemęcie organy z kościoła farnego zostały ufundowane przez księcia:

a) Przemysła IV

b) Banjamina Zarebę

c) Benjamina Gogowskiego

6. Przemęcie organy były nieczynne w latach:

a) 1861-1868

b) 1794-1919

c) 1794-1807

7. W 1818 roku remontu przemęckich organów podjął się ówczesny proboszcz:

a) ks. Benjamin Siuda

b) ks. Dionizy Srtażyński

c) ks. Witold Mojżykiewicz

8. Z czyjej inicjatywy i kiedy utworzono w Przemęcie kółko rolnicze?

a) ks. Michala Grabińskiego w 1866 roku

b) ks. Józefa Poszwińskiego w 1866 roku

c) ks. Józefa Poszwińskiego w 1899 roku

9. W Barchlinie powstała pierwsza w Polsce Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. W którym 

roku?

a) 1945

b) 1947

c) 1949

10.Wydawana w gminie Przemęt lokalna gazeta nosi tytuł:

a) Gminne Wieści

b) Kurier Przemęcki

c) Kurier z Przemętu

11. W II Rzeczypospolitej podatek dzielił się na:

a) 12 progów podatkowych 

b) 33 progi podatkowe

c) 70 progów podatkowych

12.W jakich miejscowościach na terenie gminy znajdują się zabytkowe dwory?

a) Siekowie, Popowie Starym, Kluczewie, Sokołowicach

b) Siekowie, Kluczewie, Popowie Starym, Przemęcie

c) Siekowie, Popowie Starym, Przemęcie, Sokołowicach



13. Moritz Flieger był właścicielem ziemskim w:

a) Mochach

b) Kluczewie

c) Buczu

14.Pierwszy w Wielkopolsce Bank Parcelacyjny powstał w Przemęcie w:

a) 1901 roku

b) 1910 roku

c) 1921 roku

15.W której miejscowości na terenie gminy Przemęt do wybuchu I wojny światowej działała 

fabryka cygar?

a) w Przemęcie

b) w Kaszczorze

c) w Mochach

16. Szkoła w Kluczenie została utworzona w roku:

a) 1919

b) 1819

c) 1935

17. W jakiej miejscowości gminy Przemęt w 1919 roku ukazał się pierwszy numer lokalnej 

gazety. 

a) w Mochach

b) w Kaszczorze

c) w Przemęcie



18. Co to za budowle i gdzie się znajdują? Podpisz fotografie pełną nazwą.

.................……………………………….…….. ......................………………………………… 

.................……………………………………… ..............………………………………………..

..................…………………………………….. ..............………………………………………..



………………………………………………… ………………………………………………….

………………………………………………… ………………………………………………….

19. Benedykt Cichoszewski żył i tworzył w Przemęcie w:

a) XVI wieku

b) XVII wieku

c) XVIII wieku

20.W pałacu w Siekowie mieszkał hrabia:

a) Czarnecki

b) Czartoryski

c) Czarnecki-Bór

21. Zakon Najświętszego Serca Pana Jezusa utworzony został  przez Brata Stanisława 

Kubiaka w roku:

a) 1901

b) 1918

c) 1921



22. Pierwsze dożynki w okresie międzywojennym w Sączkowie odbyły się:

a) w 1918 roku

b) w 1926 roku

c) w 1934 roku

23. Jak nazywa się drewno wydobywane z bagien, z którego wykonano zabytkowe meble w 

kościele w Przemęcie?

a) czarny dąb

b) święta lipa

c) bagnisty dąb

24. W styczniu 1919 roku w Przemęcie utworzono oddział militarny, który nazwano:

a) „Przemęcka Kompania Powstańcza”

b) „Kompania Ziemi Przemęckiej”

c) „Kompania Przemęcka”

25.Który z królów i kiedy odwiedził przemęcki klasztor i kościół:

a)Jan Kazimierz w grudniu 1595 roku

b)Zygmunt III we wrześniu 1594 roku

c)Zygmunt III we wrześniu 1599 roku

d)Jan III Sobieski we wrześniu 1594 roku 

26. Istniejące do dziś wzgórze w okolicy Biskupic, Sokołowi i Sikorzyna nazywane jest:

a) Bucza Góra

b) Hołma

c) Szwedzka Mogiła

27. Nieistniejąca dziś osada w rejonie Biskupic nazywana była:

a) Magdalenki

b) Małgorzatki

c) Katarzynki

28. Przed II wojną światową w Przemęcie istniał obelisk poświęcony:

a) Krzysztofowi Żegockiemu

b) Wincentemu Witosowi

c) Józefowi Piłsudskiemu

    

  



29. W 1914 roku utworzono w Przemęcie Towarzystwo Śpiewacze, któremu nadano nazwę:

a)„Kantata”

b)„Akord”

c)„Halka”      

30. Towarzystwo Przemysłowe utworzone zostało w Przemęcie w roku:

a) 1866

b) 1915

c) 1922

31. W 1920 roku w Przemęcie utworzono ochronkę dla dzieci przedszkolnych. Kto był 

inicjatorem jej powstania? 

a) ks. Józef Zalewski

b) siostra Stanisława Baśkiewicz

c) sołtys Czesław Lewandowski

32. W jakich latach trwała budowa kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie: 

a)1651-1691 roku

b)1654-1690 roku

c)1641-1691 roku

33. Jakie wydarzenie w 1655 roku przerwało budowę przemęckiego kościoła?

a)Wielka epidemia dżumy

b)Bunt chłopów pracujących przy budowie świątyni

c)Wojna polsko-szwedzka 

34. Styl architektoniczny w jakim wybudowano kościół w Wieleniu to:

a)późny barok

b)wczesny gotyk

c)rokoko

35. Ile wiatraków istniało w Wielkopolsce na początku XVIII w?

a) ok. 3000

b) ok. 6000

c) ok. 12000

36. Meliorację bagien obrzańskich rozpoczęto w:

a)1799 roku

b)1899 roku

c)1999 roku



37. Po II wojnie światowej gminę Przemęt utworzono w wyniku reformy administracyjnej 

w:

a) 1946 roku

b) 1975 roku

c) 1991 roku

38. W 1309 roku w Mochach miało miejsce ważne wydarzenie:

a)wybudowano pierwszy kościół 

b)spalenie dworu wraz z opatem i zakonnikami 

c)przemarsz wojsk polskich walczących z Niemcami

39. Bucz to miejscowość, o której pierwsze wzmianki w źródłach pochodzą z:

a)1210 roku

b)1303 roku

c)1404 roku

40. Kto jest autorem książki „Przemęt – zarys dziejów”

a)  ks. Edmund Magdziarz

b)  Antoni Fornalski

c)  Kazimierz Ziemniewicz

41. Przemęcki klasztor udzielił w 1677 roku pożyczki w wysokości 15.000 zł miastu:

a)  Wolsztyn

b)  Śmigiel

c)  Wschowa

42. Jak głosi legenda podczas potopu szwedzkiego na Wyspie Konwaliowej ukrywał się:

a)  Krzysztof Żegocki

b)  Radomir z Radomierza

c)  król Jan Kazimierz

43. Wkrótce po wkroczeniu do Przemętu wojsk niemieckich w 1939 roku rozpoczęły się 

wysiedlenia. Pierwsze wysiedlenia odnotowano w:

a)  wrześniu 1939 roku

b)  grudniu 1939 roku

c)  maju 1940 roku



44. Podczas pożaru Przemętu spłonął kościół pw. św. Andrzeja. Było to w roku:

a)  1882

b)  1828

c)  1802

45. W Buczu stoi drewniany kościół pod wezwaniem:

a)  św. Barbary

b)  św. Katarzyny

c)  św. Krzysztofa

46. Podczas II wojny światowej w  walkach o Warszawę zginął nauczyciel ze Starkowa:

a)  Jan Kamiński

b)  Franciszek Jujka

c)  Stanisław Pluciński

47. Budowę dworu w Popowie Starym rozpoczęła rodzina:

a)  Popowskich

b)  Czarneckich

c)  Szołdrskich

48. W październiku 1939 roku Ziemia Przemęcka przyłączona została do:

a) Generalnej Gubernatorni 

b) III Rzeszy

c) Poznanskiej Strefy Niemieckiej

49. W 1984 roku w Przemęcie odbyła się uroczystość:

a) odsłonięcia figury Serca Jezusowego

b) otwarcia nowego budynku Urzędu Gminy

c) wciągnięcia na odbudowaną wieżę kościoła krzyża opackiego

50. Po zajęciu przez Niemców ziemi przemęckiej w 1939 roku, okupant wprowadził 

niemieckie nazwy miejscowości. Przetłumacz nazwy miejscowości:

FILEHNE –

BERGDORG –

OBERMUEHLENBECK –

WEISSBERG –

TEICHMOOR –



51. Uzupełnij brakujące wyrazy w tekście

I. Na początku XIII wieku książę ……………………………………. podjął próbę sprowadzenia na 

Ziemie  Przemęckie  zakonników  z  Pforty.  Na  zjeździe  w  …………………………………...... 

darował zakonowi ziemie nazwane w dokumencie .....................................................

…………………………………………...  Klasztor miał  powstać w nieistniejącej  dziś  miejscowości 

…………………….. . Lokacja nie doszła jednak wówczas do skutku. Dopiero w ............. 

roku książę ................................ za zgodą Bolesława Pobożnego nadał ziemie leżące 

w okolicy Przemętu Beniaminowi ...........................  .  Zakonnicy przybyli  na Ziemię 

Przemęckie  w  1278  roku  i  wybudowali  klasztor  w  okolicy  dzisiejszej  miejscowości 

…………………..  .  Potem  klasztor  przeniesiono  do  ……………………………..,  a  stamtąd  na 

początku XV wieku do …………………… .

II. Podczas wichury w ................. roku z jednej z wież przemeckiego kościoła spadł 

hełm.  Wieża  bez  hełmu  pozostawała  aż  do  .................  roku,  gdy  z  inicjatywy 

ówczesnego proboszcza odbudowano ją. 

III.  Swego czasu na  Ziemi  Przemęckiej  wybuchł  bunt  ludności  chłopskiej  przeciwko 

zakonnikom cysterskim. Miało to miejsce w roku …………….. w miejscowości ………………...

Zbuntowana ludność spaliła wówczas ……………………….. cysterski.  Zgodnie z zapisami 

zginął wówczas opat cysterski o imieniu …………………., oraz trzej mnisi ………………………… ,

……………………………….., ………………………………… i chłopiec imieniem ………………………………… .

Wydarzenia te stały się osnową powieści autorstwa …………………………………………………, pod 

tytułem ……………………………………………….., wydanej w roku ……………… .

52. Jakie miejscowości uwieczniono na starych fotografiach? Podpisz zdjęcia.

        ……………………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………



53. Kim byli cystersi – scharakteryzuj krótko zakon.


