
VIII Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE? 

Odpowiedzi w etapie VI 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Gdzie rośnie największe w Polsce drzewo z gatunku mamutowiec olbrzymi? 
W Brwicach koło Chojny. 

1 p. 

2.  Ile powiatów utworzono w województwie zachodniopomorskim 1 stycznia 1999r?  
17 ziemskich i 3 grodzkie.  

1 p. 

3.  W którym mieście naszego województwa znajduje się Aleja Żeglarzy z mosiężnymi 
tablicami, które są poświęcone sławnym polskim żeglarzom, kapitanom?  
W Nowym  Warpnie   

1 p. 

4.  W województwie zachodniopomorskim utworzono rezerwaty dla ochrony wybranych 
gatunków drzew. Wymień wszystkie rezerwaty chroniące stanowiska cisa i podaj ich 
lokalizację.   
- „Zdroje” na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego  
- „Cisy Rokickie” w gminie Przybiernów, powiat goleniowski 
- „Cisy Tychowskie” w gminie Tychowo, powiat białogardzki 
- „Cisy Boleszkowickie” w gminie Boleszkowice, powiat myśliborski 

1 p. 

5.  Znajduje się w pobliżu jez. Szmaragdowego, unikatowa na skalę krajową. Zbudowana 
w XIX w , była doskonałą formą prezentacji zastosowań cementu. Wybudował ją 
założyciel kopalni kredy i cementowni "Stern". Podaj nazwisko fundatora, dzielnicę 
miasta oraz nazwę obiektu.   
Fundator – Albert Toepffer , dzielnica – Szczecin Zdroje , nazwa obiektu – Grota  
Toepffera 

2 p. 

6.  Ruiny tego zamku są jednym z najcenniejszych zabytków Drawskiego Parku 
Krajobrazowego. O którym zamku mowa?  
O zamku Drahim. 

1 p. 

7.  Gdzie wybudowano największą w województwie farmę wiatrową? 
W Baniach  

1 p. 

8.  Jak nazywa się miasto, w którym w latach 60. XX wieku kręcono film 
 „Pan Wołodyjowski”?   
Biały Bór 

1 p. 

9.  W którym zachodniopomorskim mieście i w jaki sposób uwieczniono słonicę o imieniu 
Hasken?  
W Trzebiatowie. Na ścianie jednej z kamienic nr 26, stojącej przy Rynku, znajduje 
się obraz przedstawiający słonia i jego tresera (z XVII wieku). Wykonał go 
techniką sgraffito nieznany artysta. Hasken stanowi dziś symbol miasta, pojawia 
się w jego herbie, stworzono też Szlak Słonia .  

1 p. 

10.  Wieś ta całkiem niedawno została odkryta przez miłośników tajemnic sprzed setek lat 
za sprawą dziwnych starych fresków skrytych na ścianach skromnego kościółka. Ale 
ma ona też jedną, współczesną tajemnicę: stalową wieżę – symbol potęgi niemieckiej 
techniki z początku XX wieku. Podaj nazwę wsi i do czego służyła ta konstrukcja. 
Czachów; W pobliżu Czachowa zachowała się ruina latarni lotniczej 
wyznaczającej niegdyś trasę z Berlina do Królewca. 

2 p. 



 


