
VIII Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE? 

Odpowiedzi w etapie IV 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Gdzie znajduje się Ośrodek Przygotowań Olimpijskich? 
W Wałczu 

1 p. 

2.  Jak nazywa się i gdzie leży głaz, na którym, według legendy, książę Bolesław 
Krzywousty miał przyjmować paradę okrętów floty pomorskiej? 
Głaz Królewski leży w wodach Zalewu Kamieńskiego, niedaleko północnego 
brzegu Wyspy Chrząszczewskiej. 

1 p. 

3.  Gdzie zobaczysz Domek Kata i co obecnie mieści się w nim? 
W Koszalinie. Od 1964 roku mieści się w nim siedziba Teatru Propozycji 
"Dialog". 

1 p. 

4.  Z czego znane jest Domacyno? 
Domacyno znane jest z tego, że ustawiono tam na wzgórzu morenowym statuę 
Matki Boskiej Królowej Narodu. Poświęcenie sprowadzonej z Filipin figury 
odbyło się 29 października 1995 r.   

1 p. 

5.  W jakich zachodniopomorskich miejscowościach podziwiać możemy pomnik rybaka? 
Pomniki rybaka (nie rzeźby drewniane) możemy podziwiać w : Darłowie, 
Jarosławcu, Nowym Warpnie, Rewalu, Kamieniu Pomorskim, Stepnicy. 

2 p. 

6.  Co nazywamy „Czapą Hitlera”?  
”Czapą Hitlera” nazwano bunkier wchodzący w skład umocnień Wału 
Pomorskiego. Znajduje się on na terenie skansenu militarnego Grupa Warowna 
Cegielnia w Wałczu. 

1 p. 

7.  Jak nazywa się najwyższe wzniesienie w województwie? Podaj jego wysokość i 
położenie. 
Góra Krajoznawców, wys. 247,5 m n.p.m., koło osady Kosobudy na Pojezierzu 
Bytowskim 

1 p. 

8.  Podaj nazwę miejscowości oraz wzgórza na szczycie którego wznosi się Wieża 
Radiowo – Telewizyjnego  Centrum Nadawczego naszego województwa. 
Kołowo, wzgórze Lisica 

1 p. 

9.  Gdzie w naszym województwie znajduje się najdalej wysunięty punkt na zachód 
Polski? 
Miejsce to znajduje się pod Osinowem Dolnym. Dla turystów przygotowany jest 
tam parking, zadaszona wiata, pamiątkowy kamień, flaga Polski oraz mapa 
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego z zaznaczonymi atrakcjami i informacjami  
o Zakolu Odry.  

1 p. 

10.  Na górę tą prowadzą kamienne schody liczące 270 stopni. Stoi na niej 15-metrowy 
„Pomnik Polskiego Zwycięstwa nad Odrą” obrazujący orła wzbijającego się do lotu. 
Gdzie jest ta góra i jak się nazywa? Jaka historyczną bitwę upamiętnia ten monument?  
Jest to Góra Czcibora koło Cedyni. Pomnik upamiętnia bitwę pod Cedynią, która 
rozegrała się 24 czerwca 972 roku. 

2 p. 

 

  


