
Witamy wszystkich miłośników tego co 
NASZE - ŚLĄSKIE. 

i zapraszamy w podróż sentymentalną do świata, który powoli odchodzi  
w zapomnienie. 

Dziś proponujemy krótki sprawdzian z wiedzy o historii i kulturze naszej  
małej ojczyzny. 

UPRZEDZAMY – ŁATWO NIE BĘDZIE!!! 
Prosimy o rozwiązanie testu bez pomocy podręczników i internetu, aby przekonać 

się ile naprawdę wiemy. 
Rozwiązanie znajduje się na końcu testu. 

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY! 
 

 
1.Górny Śląski przez wieki pozostawał poza państwowością polską.  
Kiedy nastąpiło przyłączenie tych ziem do Polski i  uroczyste wkroczenie wojsk na 
moście w Szopienicach? 
A. 19.06.1921 roku 
B. 20.06.1922 roku 
C. 02.05.1919 roku 

 
     2. Podczas pierwszej wojny światowej główna kwatera cesarza Niemiec Wilhelma II 

znajdowała się w: 
     A. Szopienicach 

B. Raciborzu 
C. Pszczynie 
 
3. U zbiegu Czarnej i Białej Przemszy leży historyczne miejsce zwane „Trójkątem 
Trzech Cesarzy”. Jaka jest geneza tej nazwy?  
A. Doszło tam do spotkania cesarzy Wilhelma II, Franciszka Józefa I i Mikołaja II 
B. Był to punkt stykania się granic państw zaborczych Prus, Austro-Węgier i Rosji 
C. Ustawiono tam okazałe obeliski władców trzech państw zaborczych 

 
4.Kazimierz Kutz jest reżyserem pomnikowego tryptyku śląskiego, w skład którego 
wchodzą następujące filmy:  
A. „Krzyż walecznych”, „Sól ziemi czarnej”, „Perła w koronie” 
B. „Sól ziemi czarnej”, „Perła w koronie”, „Paciorki jednego różańca” 
C. „Krzyż walecznych”, „Sól ziemi czarnej”, „Śmierć jak kromka chleba” 

 
 

5. Który ze znakomitych śląskich piłkarzy nosił boiskowy przydomek „Farorz”, czyli 
proboszcz? 

A. Hubert Kostka 
B. Ernest Pohl 
C. Andrzej Buncol 

 
 

6. Co oznacza w gwarze śląskiej słowo „szmaterlok”? 
A. Sklep z tanią odzieżą 
B. Motyl 
C. Pióropusz górniczy 

 
 
 
 



7.Nieodzownym sprzętem w każdej śląskiej kuchni była niegdyś „ryczka”, czyli: 
A. Półka na przyprawy 
B. Radioodbiornik 
C. Mały stołeczek 
 
 

  8. Stadion Śląski w Chorzowie po słynnym meczu z Anglią w czerwcu 1973 r.,      
wygranym przez polską drużynę 2:0, zyskał przydomek: 

       A. Śląskie Wembley 
       B. Kocioł czarownic 
       C. Chorzowski gigant 

 
 

9.Charakterystycznym zwyczajem praktykowanym w przeddzień ślubu przed 
domem rodzinnym panny młodej jest tzw. „polterabend’. Polega on na: 
A. tłuczeniu naczyń porcelanowych 
B. wieczornym śpiewaniu zabawnych pieśni weselnych 
C. krótkiej zabawie tanecznej połączonej z niewielkim poczęstunkiem 

 
     10. Kardynał August Hlond, mysłowiczanin i pierwszy śląski prymas Polski, był 

założycielem zgromadzenia zakonnego. Jakie to zgromadzenie? 
     A. Towarzystwo Chrystusowe 
     B. Towarzystwo Salezjańskie 
     C. Towarzystwo Maryi 
 
 
 
 

Na koniec ciekawostka!!! 
Hubert Kostka grał na pozycji bramkarza w Górniku-Zabrze. Miał w swoim życiu epizod 
związany ze studiami teologicznymi, chciał bowiem zostać księdzem – stąd przydomek 
,,Farorz” czyli proboszcz. 
 

Rozwiązanie: 
1.B; 2.C; 3.B; 4.B; 5.A; 6.B; 7.C; 8.B; 9.A; 10.A. 
 

Udało się? Było trudne? Dużo czasu Wam zajęło? 
Swoimi uwagami mogą Państwo podzielić się pisząc na mejla; 

sekretariat.szopienice@mdk.katowice.pl 
 

Najciekawsze opublikujemy za Państwa zgodą na stronie MDK Szopienice-Giszowiec. 
 

Pozdrawiam i zapraszam do następnej zabawy wkrótce. 
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