


Parada zabytkowych pojazdów, które 
przejadą ulicami Gostynia. Start z parkin-
gu przy ulicy Sportowej, dalej ulicami: 
Podleśną, Poznańską, Przy Dworcu, 
Mostową, Powstańców Wlkp., Sądową, 
ks. F. Olejniczaka na miejsce docelowe 
postoju – Rynek w Gostyniu. 
W paradzie wezmą udział osoby należące 
do stowarzyszenia Gostyńskie Klasyki i ich 
przyjaciele. Ulicami miasta pojadą samo-
chody, motocykle, motorowery i rowery 
z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych XX wieku.
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Gostyńskie Klasyki 
www.gaso-gostyn.pl



„Żywiołki” – program artystyczny, w tym 
pokaz mody na „wodnym wybiegu”. Maki-
jażystki chętnym upiększą twarz motywa-
mi żywiołów. Małe co-nieco dla ciała – 
słodycze, kawa – przy dźwiękach muzyki. 
Do nabycia kiełbaski do smażenia przy 
wspólnym ognisku. Prezentacja �lmu 
z życia szkoły.

Szkoła będzie miejscem do rozegrania 
partii w wiele ciekawych gier planszowych, 
które przygotowano na boisku szkolnym 
oraz w izbach lekcyjnych. Będzie można 
wziąć udział w quizach z wykorzystaniem 
Kahoot, tworzeniu origami i produkcji 
gniotków. Zaprezentujemy najnowszą grę 
związaną z Gostyniem – „Gostynianka”. 
Zapraszamy do walki o zwycięstwo w rywa-
lizacji, a tym samym o nagrodę, którą 
będzie egzemplarz „Gostynianki”. Ucznio-
wie wraz z nauczycielami przygotowali też 
pokaz żywiołów w pracowni chemicznej. 
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Szkoła Podstawowa nr 3 
z Oddziałami 
Dwujęzycznymi 
w Gostyniu

Szkoła Podstawowa nr 5 
im. ks. Franciszka Olejniczaka 
w Gostyniu
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KRWAWE OBLICZE MARSA.
I PIOSENCE. 

Ekspozycja ukazująca wojnę jako żywioł. 
Prezentacja wyposażenia oraz uzbrojenia 
z XVIII wieku, ale również z innych epok. 
Wystawa znalezisk pochodzących z pola 
bitwy pod Poniecem z 1704 roku, wydoby-
tych podczas prac badawczych w latach 
2016-2018. Prezentacja oryginalnych 
samochodów sanitarnych z okresu II 
wojny światowej. Przedstawienie 
wojskowości, taktyki oraz żołnierzy 
walczących w XVIII stuleciu.

Prezentacja fragmentu unikalnej kolekcji 
instrumentów muzycznych Grażyny 
Łoś-Kryst i Romana Krysta. Największą 

pasją tych dwojga ludzi z Częstochowy 
jest ratowanie starych instrumentów. To 

właśnie temu dziełu poświecili ostatnie 
kilkanaście lat życia, kosztem wielu 
codziennych wyrzeczeń zgromadzili w swojej 
kolekcji ponad 300 eksponatów. Na po-
czątku miały to być tylko same harmonie 
i akordeony, lecz z czasem pojawiły się także 
inne instrumenty. Wielu z nich należało 
wcześniej przywrócić świetność. W kolekcji 
znajdują się instrumenty dęte, szarpane, 
ludowe, a nawet egzotyczne. O każdym 
instrumencie potra�ą opowiedzieć historię 
powstania, nierzadko przytoczyć życiorys 
ich twórców i użytkowników. Grupa Badań Historycznych

„Regiment”

Muzeum
w Gostyniu



PREZENTACJA 
STAREJ TECHNIKI
Automuzeum Jan & Maciej Peda, 
ul. Górna 202

godzina 19.00-23.00
pokaz: godzina 19.30;
 prelekcja 21.00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

godzina 19.00-23.00

Na kolekcję Automuzeum składa się 
kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów, 
często wyjątkowych. W tym dniu, oprócz 
możliwości jej obejrzenia, zaprezentowany 
zostanie w ruchu traktor marki Lanz 
z 1925 roku. Specjalną prelekcję o historii 
Automuzeum i zgromadzonych ekspona-
tach wygłosi Maciej Peda.

W gostyńskiej Bibliotece, podczas 
tegorocznej Nocy Muzeów, każdy będzie 
mógł wypić darmową kawę, by nabrać sił 
do skorzystania z dalszych atrakcji! 
Przybliżymy odwiedzającym historię kawy 
i wspólnie będziemy tworzyć w naszych 
�liżankach kakaowe wzorki. Na dzieci i mło-
dzież czekać będzie teatr Kamishibai, czyli 
tradycyjna japońska sztuka opowiadania 
historii za pomocą ilustracji. Zostaną 
również zorganizowane warsztaty z kali-
gra�i japońskiej, podczas których zapre-
zentujemy podstawy shodō, czyli „drogi 
pisma”, a pod okiem doświadczonego 
instruktora będzie można wykonać własne 
prace.
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Automuzeum 
Jan & Maciej Peda

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy 
w Gostyniu
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Prezentacja pokazu zespołu rytmiki 
w wykonaniu uczennic szkoły do muzyki 
Johanna Straussa II „Nad pięknym, 
modrym Dunajem”. Po pokazie włączenie 
publiczności do wspólnej zabawy.

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów Stowa-
rzyszenie Historia Militaris wraz z SRH 
Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotni-
czej prezentuje ekspozycję sprzętu militar-
nego „Żywioły wojny”. Dla dzieci przygo-
towany będzie  tor przeszkód. Zwiedzają-
cych zapraszamy na pyszną grochówkę 
z wojskowej kuchni polowej. Gościem 

specjalnym będzie Olaf Popkiewicz – 
prowadzący program Poszukiwacze 
Historii w Telewizji Polsat Play.

Państwowa Szkoła Muzyczna
I st. im. Józefa Zeidlera 
w Gostyniu

Stowarzyszenie 
„Historia Militaris”



W ramach tegorocznej Nocy Muzeów, 
odbywającej się pod hasłem „Noc z Żywio-
łami” zaprezentowane zostaną:

-

QR,

-
tan Planeta”.

Na tę noc uczniowie przygotowali: przed-
stawienie „Taniec Żywiołów”, multimedial-

quizów. 
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z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czarnego Legionu 
w Gostyniu

w Gostyniu





W auli szkolnej będzie można zobaczyć 
audiowizualny pokaz zatytułowany 

„Żywioły w astrologii”, a o każdej 
pełnej godzinie odbywać się będą 
doświadczenia chemiczne pokazujące 

„Żywioły ukryte w napojach”. Spragnio-
nych kontaktu z żywiołami przyrody 
zapraszamy na spacer do grabonoskiego 
parku urokliwymi zakątkami „Ścieżki 
przyrodniczo-dydaktycznej”. Znajdujące 
się na trasie tablice edukacyjne nawiązują 
swoim stylem do zabytkowego charakteru 
parku i usytuowane są w miejscach 
najbardziej atrakcyjnych widokowo. 
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Czym cały naród napawał się w pierwszej 
swej młodości, co wysnuł z wewnątrz siebie 
(…)tym niechaj dotąd napawają się 
każdokrotnie pokolenia dziecięce. Niech 
każde dziecko zacznie się na tych 
samych rozwijać żywiołach, od których 
cały naród swe rozwinięcie zaczynał, a z 
których i nadal będzie się w duchu rodzin-
nym bezprzestannie odmładzał.
Na kanwie tych słów wystawione zostanie 
krótkie przedstawienie o bł. Edmundzie 
Bojanowskim pt. „Malarz ”. Na żywioły 
wychowawcze według jego reguł składały 
się trzy czynniki: wiara w Boga, umiłowa-
nie Ojczyzny oraz życie codzienne 
zgodne z porami roku i dopasowane do 
nich wszystkiego, co dzieje się w codzien-
ności: modlitwy, zabawy, prace. Zapre-
zentowane zostanie kilka zabaw z czasów 
bł. Edmunda, w których mogą wziąć 
udział chętni.

Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek Niepokalanego 
Poczęcia NMP

Zespół Szkół Rolniczych
w Grabonogu



Na ten dzień nauczyciele i uczniowie 
szkoły przygotowali kilka żywiołowych 
atrakcji pod wspólną nazwą „Żywiołowa 
ZETKA”:

-

-

 

11
strona

Stowarzyszenie 

Szkół Zawodowych

Zespół Szkół w BrzeziuZespół Szkół 
Zawodowych 
w Gostyniu
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OGNISTE STRZELANIE
Strzelnica Ligii Obrony Kraju, 

godzina 19.00-23.00

Organizatorzy proponują wzięcie udziału 
w strzelaniu z karabinka sportowego do 
tarczy z logo tegorocznej edycji „Nocy 
Muzeów – Gostyńskiej Nocy z Żywioła-
mi” pod okiem doświadczonego instruk-
tora. Uczestnik musi mieć ukończone 14 
lat. Strzelanie odbywać się będzie w po-
zycji leżącej na odległość 50 metrów. Do 
wykorzystania jest 5 pocisków. Wyda-
rzeniu towarzyszyć będzie wystawa 
sprzętu strzeleckiego i telekomunika-
cyjnego.

RYCERZE 

godzina 19.00-23.00

Na terenie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu 
na zwiedzających  czekać będzie przygo-
towana wystawa zabytkowego sprzętu 

strażackiego m.in. zabytkowe sikawki 
konne, wyprodukowane na przełomie 
XIX i XX wieku, służące w tamtych 

czasach jako podstawowy sprzęt do 
gaszenia pożarów. Ponadto na placu 
manewrowym i boksach garażowych 
będzie można obejrzeć wystawę sprzętu 
pożarniczego z dawnych lat oraz zbiory 
historycznych fotogra�i ilustrujących 
działania ochotniczych straży pożarnych 
z terenu powiatu gostyńskiego. Dodatko-
wo będzie można zobaczyć pokaz użycia 
sikawek konnych do gaszenia pożaru.

Organizatorzy: 
Zarząd Powiatowy LOK w Gostyniu 
Klub Strzelectwa Sportowego „Vis” 
Klub Żołnierzy Rezerwy w Krobi 

Organizatorzy: 
Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Gostyniu
Ochotnicze Straże 
Pożarne z terenu 
powiatu gostyńskiego



TAJEMNICE 

Na pierwszym piętrze wieży kościelnej 
zlokalizowana będzie wystawa archiwal-
nych zdjęć z kościoła farnego, makiet 
gostyńskich budowli oraz ciekawostki. 
O przeszłości świątyni opowiadać będą 
członkowie Towarzystwa Miłośników 
Gostyńskiej  Far y.  Wejście na wieżę 
w grupkach 10-osobowych.

Nie od dziś wiadomo, że muzycy orkiestr 
dętych to miłośnicy przede wszystkim 
jednego żywiołu – powietrza! Muzycy 
Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń 
zaprezentują, jak można wykorzystać siłę 
powietrza w tworzeniu muzyki. Podczas 
koncertu Orkiestra zaprezentuje najwięk-
sze hity polskiej i światowej muzyki 
rozrywkowej, a wszyscy przybyli będą 
mogli, razem z muzykami, wykonać 
ćwiczenia oddechowe, które są podstawą 
dla instrumentalistów dętych oraz wydobyć 
dźwięk na udostępnionym instrumencie.
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Stowarzyszenie Kulturalne 
Orkiestra Dęta Miasta i Gminy 
Gostyń

Towarzystwo Miłośników 
Gostyńskiej Fary 



przyjęła się jednak w obu krajach w zupełnie 
innej postaci. A zatem nie mogąc oprzeć się 
temu żywiołowi, ludzie na całym świecie piją 
codziennie kawę i herbatę, przygotowując je 
na różne sposoby w zależności od tradycji 
i zwyczajów lokalnych. Na przedsięwzięcie 
złożą się: 

oraz innych zaparzaczy do kawy i herbaty, 

„Noc naukowców: herbata.” Co godzinę 
będzie można posłuchać o herbacie i jej 
wpływie na zdrowie człowieka oraz 
zobaczyć efektowny eksperyment 
chemiczny ilustrujący obecność przeciwu-

tleniaczy w herbacie.
sposobów parzenia kawy w Etiopii, Turcji, 
Wietnamie, Kolumbii. Wolontariusze będą 

parzyć kawę w oryginalnych naczyniach, 
stosując elementy tradycyjnej ceremonii 

parzenia herbaty w Chinach, Japonii, Indiach, 
-

nych i owocowych �rmy KAWON. Przy nim 
będzie można uzyskać fachowe porady, jak 
parzyć nasze herbaty oraz degustować napoje. 
Ponadto goście otrzymają saszetki z herbatą 

bami cukierniczymi 
– ciasteczkami maślanymi i czekoladowymi do 
herbaty i kawy oraz oryginalnymi, słodkimi 
mieszadełkami. Ciasteczka zostaną upieczone 

py 
grupy tanecznej, nawiązujące stylistycznie do 
krajów pochodzenia kawy i herbaty. 
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Stowarzyszenie „Jestem” planuje przybliżyć 
uczestnikom Nocy Muzeów 2019 cywilizacyj-
ny żywioł, jakim jest picie kawy i herbaty. 
Wiele milionów ludzi na świecie nie wyobraża 
sobie dnia bez tych napojów, które człowiek 
przez wieki ulepszał, tworzył naczynia do ich 
parzenia i spożywania. Na stronie www.ka-
wa.pl czytamy, że „ten czarny aromatyczny 
napój pochodzi z Etiopii. Według legendy 
pewien pasterz zainteresował się działaniem 
kawy, gdy jego kozy zaczęły „tańczyć” po 
spożyciu ziaren kawowca!(...) Kawa w krajach 
arabskich rozprzestrzeniła się w XIII wieku, w 
Europie pojawiła się około XVI wieku, a do 
Polski dotarła pod koniec XVII stulecia. Po 
zmianie ustrojowej spożycie kawy w Polsce 
wzrosło (…) o 80%”. Obecnie najwięksi 
producenci kawy to: Brazylia, Wietnam, 
Kolumbia i Indonezja (0,70 mln ton). 
Podobnie jest z herbatą. Cieszy się ogromną 
popularnością nie tylko ze względu na walory 
smakowe, ale także walory zdrowotne. 
W Polsce spożycie herbaty jest bardzo duże 
i zajmujemy 4. miejsce w Europie w piciu tego 
napoju. Według jednej z legend początki 
herbaty sięgają 2737 roku p.n.e., w którym 
chiński cesarz Shennong przypadkowo 
zaparzył napar z liści herbaty, jednak pierwsze 
zapiski na jej temat pochodzą dopiero z X 
wieku p.n.e. Natomiast ok. 803 roku n.e. mnich 
Dengyo przywiózł z Chin nasiona krzewu 
herbacianego do Japonii, gdzie rozpoczęto tę 
uprawę. Kultura związana z piciem herbaty 

Gostyńskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Kobiet „Jestem” 
Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”
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MULTIMEDIALNY POKAZ LASEROWY

Kilkunastominutowy autorski multimedialny pokaz laserowy przygotowany przez Visual 
Sensation Laser Shows& Technologies Jarosław Nadolny. Wykorzystanych zostanie 8 
podświetlanych fontann, które w przeciągu kilkunastu minut wyrzucą ponad 15000 litrów 
wody. Towarzyszyć temu będą maszyny buchające ogniem, lasery i pirotechnika scenicz-
na. Nie zabraknie oczywiście doskonale zsynchronizowanej z pokazem muzyki.

Wykonawcą prezentacji jest �rma:

Wydawca: Muzeum w Gostyniu
Redakcja: Robert Czub
Zdjęcia: Archiwum Muzeum w Gostyniu
Za treść informacji o poszczególnych 
wydarzeniach odpowiadają ich organizatorzy.
Opracowanie gra�czne i skład: Anna Gano
Druk: Studio Reklamy i Druku Select Gostyń



- kup kartę konkursową w cenie 1,00 zł w jednym z trzech punktów na terenie miasta
  (Muzeum w Gostyniu, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, 
   GOK „Hutnik”); przygotowano 500 kart,  
- wypełnij kartę, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania i wyrażając podpisem
   zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia loterii,
- na odwrocie zbieraj odciski stempli i pieczątek, które otrzymasz po skorzystaniu 
   z atrakcji,
- musisz zebrać co najmniej 10 odcisków stempli na 17 możliwych, by móc wziąć
   udział w losowaniu nagród,
- wrzuć kartę do urny znajdującej się w budynku Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5
   najpóźniej 18 maja 2019 roku o godz. 23.30,
- przyjdź na losowanie nagród o godz. 24.00 na Rynku

LOTERIA 

Nagroda 1 – voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania w Biurze Podróży „Moana”
Nagroda 2 – tablet Samsung Galaxy Tab A 10,1’
Nagroda 3 – nawigacja Tomtom Start 40 4,3’
Nagroda 4 – tablet HuaweiMediaPad T3 7”
Nagrody 5-7 – e-karnety o wartości 100 zł do wykorzystania w OSiR Gostyń
Nagrody 8-10 – zaproszenie na szkolenie strzeleckie dla dwóch osób o wartości 100 zł
Nagrody 11-15 – zestaw upominków przygotowanych przez organizatora


