Konkurs Wiedzy o Radomsku
Nie zapomnij podpisać się i wypełnić karty odpowiedzi na samym końcu,
powodzenia! :)

1. Połącz dawne nazwy ulic z ich współczesnymi odpowiednikami.
a) ul. Żabia

1. ul. Narutowicza

b) ul. Piotrkowska

2. ul. Reymonta

c) ul. Strzałkowska

3. ul. Żeromskiego

d) ul. Kaliska

4. ul. Wyszyńskiego

2. Grodzisko ze wczesnego średniowiecza na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i
Dobryszyckiej nosiło nazwę:
a) Bartodzieje
b) Dobryszyce
c) Kopiec
d) Stobiecko Miejskie
3. Dokument z 1266 roku, będący przywilejem stanowiącym umownie metrykę
narodzin miasta Radomska, nadał:
a) Leszek Biały
b) Konrad Mazowiecki
c) Henryk Sandomierski
d) Leszek Czarny
4. Przywilej z 1266 roku opatrzony książęcą pieczęcią został spisany w:
a) Maluszynie
b) Strzałkowie
c) Pławnie
d) Radziechowicach
5. Miasto Radomsko posiadało różne nazwy. M. in. Radomskye, Radomsk,
Noworadoms i obecną Radomsko. Do którego roku obowiązywała nazwa
Noworadomsk?
a) 1857
b) 1918
c) 1919
d) 1939
6. W jakich latach odbywały się w Radomsku zjazdy szlachty Wielkopolan i
Małopolan w sprawie sukcesji tronu po Ludwiku Węgierskim i kogo koronowano?
a) 1382 i 1384; koronacja Jadwigi Andegaweńskiej
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b) 1352 i 1362; koronacja Władysława II Jagiełły
c) 1549 i 1551, koronacja Henryka Walezego
d) 1563 i 1566, koronacja Zygmunta III Wazy
7. Najstarsza zachowana pieczęć miasta Radomska pochodzi z:
a) X wieku
b) XII wieku
c) XV wieku
d) XVII wieku
8. Herb miasta Radomska podobny jest do szlacheckiego herbu:
a) Grzymały
b) Leszczyc
c) Odyniec
d) Zagłoba
9. Patronem miasta Radomska jest:
a) Jan Paweł II
b) Św. Jadwiga Królowa
c) Lech Wałęsa
d) Józef Piłsudski
10. Mieszkańcy, której dzielnicy Radomska byli przezywani „TATARAMI”,
ponieważ uprawiali grykę (tatarkę) i przerabiali ją na kaszę tartaczną?
a) Młodzowów
b) Bartodziejów
c) Stobiecka Miejskiego
d) Saników
11. W roku 1848 oddano do użytku kolej warszawsko-wiedeńską, a w którym
roku przeprowadzono ją przez Radomsko?
a) 1840
b) 1842
c) 1844
d) 1846
12. Koniec XIX i początek XX wieku to silny rozwój przemysłu w Radomsku. Jak
nazywali się właściciele fabryki mebli giętych przybyli do Radomska z Wiednia?
a) Bracia Thonet
b) Ksawery Wunsche
c) Bracia Kohn
d) Piotr Chanove
13. Dopasuj czas budowy następujących budynków użyteczności publicznej.
a)Kościół św. Lamberta

1) 1837-1839

b) Ratusz

2) 1869-1876
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c) Szpital św. Aleksandra

3) 1909-1912

d) Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

4) 1857-1859

14. W jakim stylu architektonicznym wybudowano kościół św. Lamberta?
a) neobarokowym
b) klasycystycznym
c) eklektycznym
d) renesansowym
15. Którego dnia Radomsko odzyskało niepodległość?
a) 31 października 1918
b) 4 listopada 1918
c) 7 listopada 1918
d) 11 listopada 1918
16. Pierwszym burmistrzem Radomska w niepodległym mieście był:
a) Stefan Kostecki
b) Walenty Starostecki
c) Walerian Derczyński
d) Marcin Ziółkowski
17. Pierwszym Honorowym Obywatelem miasta Radomska został:
a) Jerzy Semkow
b) Jan Paweł II
c) Józef Piłsudski
d) Stanisław Różewicz
18. Na terenie Cmentarza Starego znajduje się mogiła uczestnika powstania
styczniowego zesłanego na Syberię, a zmarłego w 1935 roku w Radomsku. Jak
się nazywał?
a) Romuald Traugutt
b) Telesfor Mickiewicz
c) Stanisław Nałęcz-Łążyński
d) Wiktor Malewski
19. W dwudziestoleciu międzywojennym w Radomsku można było wyróżnić trzy
główne wyznania. Jakie?
a) rzymskokatolickie, prawosławne, żydowskie
b) żydowskie, ewangelickie, prawosławne
c) ewangelickie, rzymskokatolickie, żydowskie
d) islamskie, żydowskie, rzymskokatolickie
20. Ludność jakiego wyznania przeważała w Radomsku w 1935 roku? Stanowiła
ona 55% wszystkich mieszkańców.
a) rzymskokatolickiego
b) żydowskiego
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c) prawosławnego
d) ewangelickiego
21. Podpisz ilustracje.

1…………………………………………..

2………………………………………..

3…………………………………………………….
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4……………………………………………………………….
22. Z połączenia jakich klubów powstał RKS Radomsko?
a) Czarni i Zieloni
b) Czarni i Stal
c) Zieloni i Stal
d) Stal i Wilk
23. W którym roku wybudowano Miejski Dom Kultury?
a) 1951
b) 1967
c) 1971
d) 1981
24. Przy jakiej aktualnej ulicy znajdował się niegdyś kościół ewangelicki?
a) Narutowicza
b) Żeromskiego
c) Reymonta
d) Przedborskiej
25. Kim był Jan Hussarzewski?
a) proboszczem parafii Św. Lamberta
b) naczelnikiem miasta
c) malarzem
d) dyrektorem Metalurgii
26. Cykliczna publikacja książkowa wydawana przez radomszczański oddział
Polskiego Towarzystwa Historycznego to:
a) „Zeszyty Historyczne”
b) „Zeszyty Radomszczańskie”
c) „Rocznik Radomszczański”
d) „Noworadomsk”
27. Kiedy według tradycji została wzniesiona kaplica Św. Rozalii?
a) w XVI wieku
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b) w XVII wieku
c) w XVIII wieku
d) w XIX wieku
28. Pochodzącym z Radomska ambasadorem Polski w Korei Południowej w latach
1990-1994 był:
a) Lucjan Kwaśniewski
b) Jędrzej Krakowski
c) Witold Stasiewicz
d) Stanisław Szukalski
29. W którym roku odbyły się pierwsze wolne wybory do Rady Miasta?
a) 1989
b) 1990
c) 1991
d) 1993
30. Kto jest aktualnie komendantem Hufca ZHP Radomsko?
a) Paweł Mękwiński
b) Dominika Szwed – Kipigroch
c) Łukasz Więcek
d) Paweł Dudek
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