ODPOWIEDZI

TEST TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
1. W którym roku Nowy Żmigród stracił prawa miejskie?
1934
________________________________________________________________
2. Jak nazywał się ostatni burmistrz Nowego Żmigrodu?
Leon Karciński
________________________________________________________________
3. Na jednym z pomników zamieszczony jest herb Nowego Żmigrodu.
Z którego roku pochodzi ten herb i na czym był zamieszczony?
1566 pieczęć miejska
________________________________________________________________
4. Tablica upamiętniająca pamięć Żydów Getta żmigrodzkiego
zostala ufundowana w 70 rocznicę mordu. Czyli w którym roku?
2012
________________________________________________________________
5. Kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, w Nowym Żmigrodzie
podniesiony został do rangi sanktuarium. W którym roku?
2011
________________________________________________________________
6. Na terenie kościelnym rosną dęby szypułkowe, na których
umieszczono zielone tabliczki. Z jakim tekstem? Ile jest tych
dębów?
„Pomnik przyrody prawem chroniony” – 2 dęby
________________________________________________________________
7. W kaplicy bł. Ks. Władysława Findysza znajduje się tablica
upamiętniająca beatyfikację księdza-męczennika. W którym roku
odbyła się beatyfikacja?
19.06.2005
________________________________________________________________

8. Na pamiątkowym kamieniu umieszczonym obok żmigrodzkiego
sanktuarium zamieszczony został cytat „Idźcie wiernie drogą
Chrystusa w nowe czasy”. Kto to powiedział?
Papież Jan Paweł II
________________________________________________________________
9. Na placu Kościuszki stoi kapliczka z rzeźbą świętego, która w
pewien sposób łączy Nowy Żmigród z Bieczem. Jaki to świety?
Św. Florian patron strażakow
________________________________________________________________
10. Na obelisku (przed muzeum) upamiętniającym uczestników
powstania styczniowego umieszczono cytat
„Szli panowie, szedł lud miejski
W krwawy bój, w męczeństwo,
Szli duchowni i chłop wiejski
Wierzyli w zwycięstwo”.

Czyj to wiersz?
Marii Konopnickiej
________________________________________________________________
11. Przed Muzeum w tym roku stanęło popiersie Kazimierza
Pułaskiego. W która rocznicę i jakiego wydarzenia powstało?
250 lat konfederacji barskiej
________________________________________________________________
12. Co mieściło się w XVIII wieku w budynku, w którym obecnie jest
żmigrodzkie muzeum?
Zajazd - karczma
________________________________________________________________
13. Czy na ternie Biecza i ziemi bieckiej toczyły się walki podczas
konfederacji barskiej?
tak
________________________________________________________________
14. Jaki ptak jest symbolem Magurskiego Parku Narodowego?
orlik krzykliwy
________________________________________________________________
15. Na 8 kilometrze drogi do Krempnej postawiono tablicę,
zamieszczoną w książce drogowej, z tekstem Zwolnij! No właśnie
dlaczego?
Zwolnij! Rysie!
________________________________________________________________
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