VIII Konkurs dla internautów
„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE?
Odpowiedzi w etapie VII
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Pytanie
Gdzie leży i jak nazywa się opuszczone miasto widmo?
Miasto nazywa się Kłomino (Gródek) i leży koło Bornego Sulinowa.
Gdzie zobaczyć można replikę krzyża z Giewontu?
W Pustkowiu, przy wejściu na plażę.
W okolicy jakiego miasta możemy oglądać skarb nieożywionej przyrody – bijące
źródełka, tworzące małe rozlewiska kipiącej, jakby gotującej się wody? Podaj nazwę
tego źródełka.
Źródełko to, pomnik przyrody nieożywionej, znajduje się w okolicy Barlinka na
terenie Barlineckiego Parku Krajobrazowego i nazywa się „Boży Dar”.
Najbardziej znaną atrakcją okolicy tego miasta jest tzw. podwodny las, czyli część
wyspy, która zapadła się do jeziora. Jak nazywa się to miasto i jezioro?
Borne Sulinowo, jez. Pile
Przyrodnik amator, znany jako autor popularno-naukowych szkiców literackich o
ptakach. Odkrył walory przyrodnicze Jeziora Świdwie i możliwości prowadzenia wokół
niego obserwacji ornitologicznych. Wybudował stację przyrodniczą na wyspie Mętna
na jeziorze Dąbie. Patron ulicy w Szczecinie Zdunowie. O kim mowa?
Mowa o Paulu Robien (właściwe nazwisko: Paul Ruthke)
Gdzie leży Klikający Kamień? Opisz go. Dlaczego klika?
W okolicy wsi Rościn. Głaz jest pozostałością po megalitycznym cmentarzysku
miejscowej ludności z czasów około 3400-2500 lat p.n.e. Pierwotnie głaz miał
dwie części i kiedy poruszana była górna, słyszalne było klikanie.
„Wioska Końca Świata” - która wieś i dlaczego tak została nazwana?
Iwięcino. Jest to jedna z wiosek tematycznych. W Iwięcinie motywem
przewodnim stało się słynne malowidło na stropie tutejszego, średniowiecznego
kościoła. Przedstawia ono „Sąd Ostateczny”. Wizja końca świata z iwięcińskiego
kościoła należy do najciekawszych i najbardziej plastycznych przedstawień tego
typu na całym Pomorzu.
Gdzie stoi Piernikowy Dom do Góry Nogami?
W Mielnie
Na skraju jakiej Puszczy znajdziemy pozostałości Wieży Baresela ?
Na skraju Puszczy Bukowej.
Które miasto w naszym województwie ma najmłodszy zabytek w Polsce. Co to za
zabytek i kiedy został wpisany do rejestru zabytków?
Budynek cerkwi greckokatolickiej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy
w Białym Borze został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych 25 lipca
2019 roku.
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