Konkurs Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha 2020
Towarzystwo Miłośników Ustronia

Zagadnienia tematyczne: historia, dziedzictwo kulturowe
i współczesność Ustronia, a także osobliwości i ciekawostki

TEST, 40 pytań
DO WYBORU MAMY TRZY ODPOWIEDZI, PROSIMY ZAZNACZYĆ JEDNĄ – PRAWIDŁOWĄ

1. Najstarsze stowarzyszenie działające w Ustroniu, to:
a). Towarzystwo Miłośników Ustronia
b). Towarzystwo Przyjaciół Ustronia
c). Ustrońskie Towarzystwo Historyczne
2. Dawny Zakład Kąpielowy zwany Moorbadem znany był z:
a). kąpieli solankowych
b). kąpieli ziołowych
c). kąpieli borowinowych
3. Gen. Jerzy Ziętek przyczynił się do wybudowania w Ustroniu:
a). drogi na Równicę
b). dzielnicy Zawodzie
c). toru saneczkowego
4. Kultowy ustroński potok, który rozsławił prof. Jan Szczepański w książce
„Korzeniami wrosłem w ziemię” to:
a). Młynówka
b). Kamieniec
c). Gościradowiec
5. Przedsiębiorstwo, które obecnie funkcjonuje w Ustroniu to:
a). „Mokate”
b). „Meprozet”
c). Kuźnia Ustroń
6. Jak nazywała się dawna fabryka, która funkcjonowała w budynku zwanym
„Meblownia”:
a). Kuźnia Ustroń
b). Fabryka Mebli Giętych Jakuba i Józefa Kohnów
c). Fabryka Wyrobów Miedziano-Metalowych „Bracia Kohlhaupt”
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7. W gwarze cieszyńskiej – kamizelka, którą mężczyźni nakładali na koszulę to:
a). szatka
b). westa
c). przeposka
8. Obecny burmistrz miasta Ustroń nazywa się:
a). Andrzej Broda
b). Jan Szwarc
c). Przemysław Korcz
9. Jaki pomnik znajduje się w parku za ratuszem:
a). lotnika Jana Cholewy
b). upamiętniający dawną synagogę żydowską
c). upamiętniający ofiary II wojny światowej
10. Czym handlował kupiec Gustaw Silbermann w swoim domu towarowym położonym
nieopodal rynku:
a). odzieżą i materiałami łokciowymi
b). towarami kolonialnymi
c). pieczywem
11. W przedsionku ratusza wiszą dwa portrety:
a). Jerzego Lazara i Andrzeja Brody
b). Jana Szczepańskiego i Jana Sztwiertni
c). Andrzeja Brody i Antoniego Lubojatzky’ego
12. Tajemnicza willa z wieżyczką na Zawodziu, w której w 1911 r. miała miejsce pewna
tragiczna historia to:
a). willa „Mania”
b). willa rodziny Blanków
c). willa rodziny Gebauerów
13. Podmurówki przedwojennych ustrońskich willi i pensjonatów wykonywano często z:
a). kamienia „ustrońskiego”
b). kamienia „wiślańskiego”
c). kamienia „breńskiego”
14. Popularny w okresie międzywojennym styl budowania willi i pensjonatów to:
a). modernizm
b). secesja
c). historyzm
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15. Obecny przewodniczący Rady Miasta Ustroń nazywa się:
a). Zygmunt Białas
b). Franciszek Korcz
c). Marcin Janik
16. W gwarze cieszyńskiej – mężczyźni wkładali na głowę:
a). żywotek
b). westę
c). kłobuk
17. Muzeum Regionalne „Stara Zagroda” przy ul. Ogrodowej prezentuje:
a). malarstwo na szkle
b). zbiory etnograficzne
c). rzeźbę w węglu
18. Pierwsza wzmianka dotycząca miejscowości Ustroń pochodzi z roku:
a). 1503
b). 1307
c). 1305
19. Dawna willa „Banszlówka” znajdująca się przy ul. 9 Listopada, z ozdobnymi
kolumienkami, nawiązuje swoim wyglądem do:
a). kamienicy
b). dworku
c). ratusza
20. Zabytkowy budynek w Ustroniu, który posiada piękną, bogato zdobioną fasadę –
tak zwany „kostium francuski” to:
a). ratusz
b). siedziba „Centrum pod jednym dachem”
c). dawny hotel „Beskid”
21. Jak nazywał się światowej sławy socjolog urodzony w Ustroniu, którego pomnik
odsłonięty został w 2012 r.:
a). Jan Sztwiertnia
b). Jan Wantuła
c). Jan Szczepański
22. Opera ludowa skomponowana przez urodzonego w Hermanicach
kompozytora Jana Sztwiertnię to:
a). „Sałasznicy”
b). „Krakowiacy i Górale”
c). „Śpiący rycerze w Czantorii”
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23. Jerzy Prażak, od którego nazwiska pochodzi nazwa Miejskiego Domu Kultury
„Prażakówka” był z pochodzenia:
a). Czechem
b). Austriakiem
c). Słowakiem
24. Ks. Karol Kotschy – dawny proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Apostoła
Jakuba Starszego w Ustroniu wyhodował nową odmianę jabłek, które otrzymały
nazwę:
a). „kacze głowy”
b). „kocze głowy”
c). „kocze jabłka”
25. W kobiecym stroju cieszyńskim – biała bluzka o dużych, bufiastych rękawach to:
a). kabotek
b). żywotek
c). lymka
26. Jakie kolory widnieją na oznaczeniach obiektów zabytkowych:
a). czerwony i żółty
b). niebieski i biały
c). czerwony i czarny
27. Księgowy w ustrońskiej hucie i właściciel dawnej willi „Olga” przy ul. Cieszyńskiej –
Karol Hoheisel był jednym z fundatorów budowy pomnika przy:
a). źródle Budzigłód
b). źródle Żelazistym
c). źródle Karola
28. Gdzie burmistrz Andrzej Broda przyjmował petentów, kiedy jeszcze w Ustroniu nie
było ratusza:
a). w swoim domu
b). w budynku Czytelni Katolickiej
c). w hotelu „Akcyjnym”
29. Jaki tytuł nosi zbiór miniatur autorstwa prof. Jana Szczepańskiego – kultowa książka
na ziemi cieszyńskiej:
a). „Rozmyślania w cieniu lipy”
b). „Korzeniami wrosłem w ziemię”
c). „Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego”
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30. Kim był z zawodu dawny burmistrz Ustronia Andrzej Broda:
a). hutnikiem
b). stolarzem artystycznym
c). artystą malarzem
31. Przez wiele stuleci Ustroń był wsią. W którym roku otrzymał prawa miejskie:
a). 1965
b). 1955
c). 1956
32. Od czego brały najczęściej swoje nazwy wille międzywojenne:
a). od zabytku znajdującego się w pobliżu
b). od imion żon, córek i nazwisk właścicieli
c). od patrona/patronki najbliższego kościoła
33. Co się mieściło pierwotnie w budynku zwanym obecnie „Centrum pod jednym
dachem”
a). Szkoła Publiczna Nr 1
b). internat
c). biblioteka
34. Gdzie znajduje się amfiteatr w Ustroniu:
a). w Parku Lazarów
b). w Parku Kuracyjnym
c). w Parku Kościuszki
35. Jak nazywa się wydawnictwo, którego inicjatorem był Józef Pilch:
a). „Pamiętnik Ustroński”
b). „Kalendarz Ustroński”
c). „Przyrodnik Ustroński”
36. Najbardziej na północ wysuniętą dzielnicą Ustronia jest:
a). Hermanice
b). Poniwiec
c). Nierodzim
37. Ile lat funkcjonowała Kuźnia – najstarszy i najdłużej działający zakład w Ustroniu:
a). 200
b). 236
c). 263
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38. Park Lazarów w Ustroniu nosi swoją nazwę od dwóch zasłużonych osób –
ojca i syna:
a). Jerzego i Ottona
b). Andrzeja i Ottona
c). Wacława i Jerzego
39. Jakie źródło znajduje się w pobliżu doliny potoku Gościradowiec:
a). Budzigłód
b). Karola
c). Żelaziste
40. W kobiecym stroju cieszyńskim – aksamitny, pięknie haftowany czarny żywotek
zapinany był z przodu:
a). hoczkami
b). galotami
c). kłobukami
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