Cudze chwalicie
a czy TO znacie?
Konkurs czytelniczy
1. Jak nazywała się, działająca już w XIII wieku w centrum Rybnika karczma? W tym
samym miejscu przez lata działał potem hotel o tej samej nazwie, która nadal ozdabia
neobarokową fasadę kamienicy z XIX wieku. Dziś znajduje się tam lokal w stylistyce
Dzikiego Zachodu

2. Jak nazywa się jeden z największych w Polsce parków krajobrazowych (prawie 50 tys.
hektarów), założony w 1993 roku dla ochrony wartości przyrodniczych ziemi
raciborskiej i rybnickiej?

3. Ile mniej więcej kilometrów liczą łącznie szlaki turystyczne w województwie śląskim?
a) 149 km b) 250 km

c) 1500 km d) 4000 km

4. Jak nazywa się miejscowość w Beskidzie Śląskim, gdzie wytwarzane są słynne na
całym świecie, niezwykle misterne koronki?

5. Jak nazywa się jedna z najstarszych na Śląsku kopalni, gdzie dziś funkcjonuje muzeum
i można wejść po 225 stopniach na taras widokowy, skąd przy dobrej pogodzie widać
Tatry? Znajduje się tam najstarsza w Europie maszyna wyciągowa. A to wszystko
w jednej z dzielnic Rybnika! Jakiej?

6. Jak nazywa się położony blisko Raciborza 400 hektarowy rezerwat przyrody chroniący
rzadką roślinność wodną i błotną oraz liczne gatunki ptactwa?

7. W okolicach jakiej
naturalnych żubry?

miejscowości

naszego

województwa

żyją

w warunkach

8. W jakim mieście znajduje się cenny zabytek sztuki romańskiej – rotunda świętego
Mikołaja oraz Wenecja?

9. Ile procent powierzchni naszego województwa zajmują lasy?
a) 10 %
b) 20 %
c) ponad 32 %
d) około 50%
10. Jak nazywa się największa w Europie pustynia (32 km kw.)?

11. Jak nazywa się i gdzie się mieści najpiękniejszy według profesora Wiktora Zina
kościół neogotycki w Polsce, jeden z najwyższych na Śląsku (wieże 95 m)
wybudowany w latach 1903-1906?
12. W jakiej dzielnicy Rybnika znajduje się najwyższa wieża obserwacyjna na Śląsku?
Położona jest, na wzniesieniu, na który poprowadzona jest unikalna droga krzyżowa.

13. Czy wiesz, że nasz region należy do najcieplejszych terenów w Polsce? Zawdzięczamy
to bliskości obniżenia terenu między Karpatami a Sudetami, które jest nazywane:

14. Jak się nazywa i gdzie się znajduje najwyższa (około 407 m n.p.m.) hałda w Europie?

15. Jak nazywamy miejscowość, w której znajdziemy: Meksyk, Pekin, Nowiny,
Manhattan, Paryż. Według niektórych także Laponię i Kanadę. A zaraz za granicą
miasta także Jeruzalem?

16. Skąd wyrusza najstarsza i największa na Śląsku piesza pielgrzymka na Jasną Górę?

17. W Rybniku już w 1961 roku podpisano umowę partnerską z miastem we Francji. To
najstarsza tego typu umowa w Europie! Jak nazywa się miejscowość, z którą już od
53 lat współpracuje Rybnik?

18. Wymień imiona i nazwiska co najmniej trzech słynnych muzyków pianistów
wykształconych w rybnickiej Szkole Muzycznej

Imię, nazwisko, klasa:

