„Rodzinny konkurs historyczny”
Rzeplin, 23 września 2017 r.
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1. Zdjęcie poniżej zrobiono w okresie I wojny światowej przed jednym z domów w
Rzeplinie.
Jak nazywał się właściciel tego domu?

a. Józef Pieczonka
b. Jan Cader
c. Ignacy Jurkowski
2. Podczas pierwszego spotkania historycznego w ramach cyklu „Mała Wieś z Wielką
Historią” można było obejrzeć wystawę pod tytułem:
a. „Czas żelaza. Front wschodni Wielkiej Wojny 1914–1918”
b. „I wojna światowa 1914-1918”
c. „Czas okrucieństwa. I wojna światowa w obiektywie”
3. Wyliczając nadania klasztoru Miechowskiego, Patriarcha Jerozolimski wspomina o
Rzeplinie, wsi, która nosiła wtedy nazwę Replic. Wzmianka ta pochodzi z roku:
a. 1298
b. 1189
c. 1198
4. Pod wodzą którego właściciela dworu w Rzeplinie chłopi ze Skały i okolicznych
miejscowości wyruszyli pod Racławice?
a. Mikołaja Baranowskiego
b. Jana Feliksa Slaskiego
c. Antoniego Gautier

5. Kogo przedstawia poniższe zdjęcie?

6.

7.

8.

9.

10.

11.

a. Jana Feliksa Slaskiego
b. Antoniego Gautier
c. Stanisława Baranowskiego
Kiedy odbyła się w czasie I wojny bitwa w Rzeplinie:
a. Styczeń 1915
b. Październik 1914
c. Listopad 1914
Jak nazywa się urodzony w Rzeplinie pułkownik, kawaler orderu Virtuti Militari?:
a. Antoni Baranowski
b. Stanisław Poznański
c. Mieczysław Herod
W dwóch mogiłach w Rzeplinie spoczywają żołnierze walczący po stronie Rosji i po
stronie Austro-Węgier, jest ich łącznie:
a. 538
b. 2064
c. 1044
W której powieści Władysław Stanisław Reymont opisuje rzepliński dwór i okolice?
a. „Rok 1794”
b. „Legenda”
c. „Chłopi”
W którym roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeplinie:
a. 1918
b. 1928
c. 1948
W jakich latach uczył w szkole w Rzeplinie pan Edward Musiał, uczestnik II spotkania z
historią w ramach cyklu „Mała Wieś z Wielką Historią”
a. 1961-1963
b. 1971-1973
c. 1951-1953

12. Z którego roku pochodzi mapa Rzeplina, której zdjęcie znajduje się poniżej:

a. Ok. 1914
b. Ok. 1921
c. Ok. 1920
13. W przyszłym roku będziemy obchodzili rocznicę pojawienia się pierwszej wzmianki o
Rzeplinie. Która to będzie rocznica?
a. 750.
b. 669.
c. 820.
14. Co oznacza słowo „Rzeplycze”?
a. to dawna nazwa rzepy właściwej
b. to dawna nazwa Rzeplina
c. folwark
15. W jakim okresie wybudowano obecny budynek dworku w Rzeplinie:
a. Na początku XVIII wieku
b. Na początku XIX wieku
c. Na początku XX wieku
16. Którą rocznicę urodzin będzie obchodził w przyszłym roku urodzony w Rzeplinie
pułkownik Mieczysław Herod?
a. 95
b. 99
c. 100
17. Który laureat literackiej nagrody Nobla umieszcza część akcji swojej powieści w
Rzeplinie?
a. Henryk Sienkiewicz
b. Władysław Reymont
c. Czesław Miłosz

18. Jak podają opracowania historyczne, na dwóch cmentarzach w Rzeplinie, leżą żołnierze
wywodzący się z ilu narodowości?
a. 3
b. 5
c. 9
19. Kto stworzył w Rzeplinie „Herbarz Nowy Bartosza Paprockiego A.D. 1635”?
a. Bartosz Paprocki
b. Stanisław Baranowski
c. Adam Boniecki
20. Ostatnimi właścicielami folwarku Rzeplin była rodzina:
a. Dembińskich
b. Gautier
c. Slaskich
21. W którym roku wybudowano budynek pierwszej szkoły w Rzeplinie?
a. 1910
b. 1913
c. 1918
22. Istniejąca w Rzeplinie drużyna harcerska jest drużyną :
a. męską
b. żeńską
c. mieszaną
23. Gdzie Ignacy i Władysław Jurkowscy ukryli sztandar OSP Rzeplin w czasie II wojny
światowej przed żołnierzami niemieckimi?
a. w słomie w stodole
b. w skrzyni na strychu
c. w domu, pod serwetą na stole
24. Kto z mieszkańców Rzeplina brał udział w bitwie o Monte Cassino?
a. Ignacy Jurkowski
b. Józef Pieczonka
c. Mieczysław Herod
25. W którym roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeplina „Nasz
Rzeplin”?
a. 2015
b. 2016
c. 2017
26. Kto jest aktualną Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeplinie?
a. Justyna Kowina
b. Barbara Poradzisz
c. Beata Pieszczek
27. Jakiej narodowości był oficer, który w czasie powstania styczniowego uratował pałac
(dwór) w Rzeplinie przed spaleniem?
a. polskiej
b. węgierskiej
c. rosyjskiej

28. Ilu żołnierzy walczących po stronie rosyjskiej spoczywa na cmentarzach w Rzeplinie?
a. 461
b. 520
c. 640
29. Kto w Rzeplinie w XIX wieku pełnił funkcje wójta?
a. Antoni Gautier
b. Stefan Dębowski
c. Jan Feliks Slaski
30. Przez ile lat istniała szkoła w Rzeplinie?
a. 86
b. 96
c. 106

