
VIII Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE? 

Odpowiedzi w etapie V 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Ta niekwestionowana królowa zachodniopomorskich drzew rośnie w Szczecinie Płoni 
przy ulicy Klonowej 16, obok kościółka Najświętszej Rodziny. Podaj pełną nazwę 
drzewa oraz z jakim ważnym wydarzeniem wiąże się jego posadzenie. 
Lipa Świętego Ottona ; jego posadzenie wiąże się z datą misji chrystianizacyjnej 
św. Ottona z Bambergu w roku 1124.  

1 p. 

2.  Zamiłowania papieża – Polaka do aktywnego wypoczynku i turystyki były szeroko 
znane. Ukochał góry ale też odbywał spływy kajakowe rzekami Pomorza i Mazur m.in 
rzeką Rurzyca. Przy którym jeziorze naszego województwa stanął, a właściwie został 
położony - pierwszy na świecie pomnik Jana Pawła II ? 
Przy jeziorze Krąpsko- Radlino. 

1 p. 

3.  Gdzie w województwie zachodniopomorskim powstała w 1232 r siedziba komandorii 
templariuszy? 
W Chwarszczanach. 

1 p. 

4.  Dlaczego w Pyrzycach Baszta Lodowa nosi taką nazwę ?  
Bo w jej piwnicach pewien rzeźnik urządził sobie lodówkę. 

1 p. 

5.  Co takiego w 1490 r cystersi z Kołbacza przesłali na ucztę z okazji ślubu ks. 
Bogusława X z Anną Jagiellonką ? 
Cystersi przesłali na ucztę wóz jabłek ze swoich sadów. 

2 p. 

6.  Kiedy, gdzie i pomiędzy kim rozegrała się „Bitwa o Krowę”?     
Bitwa rozegrała się 15 lipca 1469r. koło wsi Długie w rejonie Lasu Łęgowskiego 
pomiędzy mieszkańcami Świdwina i Białogardu.   

1 p. 

7.  W tej miejscowości wybudowano pierwszy, w całości z cegły, na Pomorzu Zachodnim  
kościół. Zachwyca on misterną rozetą, która zdobi szczyt jego zachodniej fasady. Już 
za czasów Barnima XI jego nawę główna przebudowano na spichlerz, co widoczne 
jest do dziś. O jakiej miejscowości mowa ?   
O Kołbaczu. 

1 p. 

8.  Jak nazywa się i gdzie leży największy w Polsce głaz narzutowy? 
Głaz nazywa się Trygław i leży na cmentarzu w Tychowie. 

1 p. 

9.  Co to są „Kręgi Kamienne”? 
”Kręgi Kamienne” to rezerwat archeologiczny w Lesie Grzybnickim (koło wsi 
Grzybnica) niedaleko Koszalina.  

1 p. 

10.  Jednym z fundatorów klasztoru w Bierzwniku był margrabia Otto IV ze strzałą. 
Dlaczego nosił taki przydomek?  
W 1278 r. margrabia został trafiony strzałą w głowę. Ponoć nie dało jej się 
usunąć i grot tkwił w czaszce do jego śmierci w 1308 r. 

2 p. 

 

 
  


