
VIII Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE? 

Odpowiedzi w etapie III 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  W mieście tym znajduje się dawny zamek książąt pomorskich. Przez kilkanaście lat był 
on rezydencją wdów po książętach pomorskich. Jak nazywa się ta miejscowość? 
Szczecinek 

1 p. 

2.  Które miasto nazwane zostało „Polskim Kuwejtem”? 
Karlino, gdzie 9 grudnia1980 roku, podczas wierceń w poszukiwaniu złoża, 
nastąpił wybuch ropy i gazu. Słup ognia dochodził do 130 m. 

1 p. 

3.  W jakiej miejscowości zwiedzisz Muzeum Walk o Wał Pomorski? 
W Mirosławcu 

1 p. 

4.  Jak  nazywa się najgłębsze jezioro w województwie? Które miejsce w Polsce zajmuje 
pod względem głębokości? Podaj jego głębokość. 
Jezioro Drawsko, jest drugim po Hańczy pod względem głębokości w Polsce.  
Jego maksymalna głębokość wynosi 79,7 m. 

1 p. 

5.  Mieszkał w Policach. Jest najsłynniejszym polskim kajakarzem, patronem 
zachodniopomorskiej szkoły podstawowej. Napisz o kim mowa oraz która szkoła 
i kiedy otrzymała jego imię.   
Mowa o Aleksandrze Doba – jest on patronem Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. 
Uroczystość  nadania imienia oraz przekazania sztandaru odbyła się 21 września 
2012r. 

2 p. 

6.  Które zachodniopomorskie miasto może poszczycić  się najdłuższym w Polsce 
mostem łukowym? 
Wolin. Most zbudowano na obwodnicy miasta. 

1 p. 

7.  Gdzie stoi największy w Polsce krzyż pokutny? 
W Stargardzie 

1 p. 

8.  Jak nazywa się i gdzie rośnie najstarszy w Polsce dąb – pomnik przyrody? 
Dąb Bolesław, który rośnie w Lesie Kołbrzeskim w gminie Ustronie Morskie. Ma 
ok. 800 lat. W nocy z 31 maja na 1 czerwca 2016 r. dąb został powalony przez 
wichurę. Pozostałości Bolesława nie zostały usunięte, pozostały na miejscu jako 
pomnik przyrody. Bolesław nadal uznawany jest za najstarszy w Polsce dąb. 

1 p. 

9.  W jakim miasteczku urodził się szachowy Mistrz Świata, Emanuel Lasker? 
W Barlinku. 

1 p. 

10.  W naszym województwie są dwa pomnikowe głazy, których nazwa pochodzi od 
popularnego zwierzęcia. Napisz jak się nazywają? Podaj ich dokładną lokalizację. 
Są to dwa kamienie o nazwie Wydrzy Głaz. Pierwszy zlokalizowany jest 
w korycie Drawy, na wysokości wsi Sitnica na terenie Drawieńskiego Parku 
Narodowego. Drugi przy brzegu Jeziora Czajcze koło Warnowa, na którym ponoć 
wygrzewały się wydry. I stąd jego nazwa. 

2 p. 

 

  


