
VIII Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE? 

Odpowiedzi w etapie VIII 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Kiedy, gdzie i z jakiej okazji powstał Pomnik Morsa?  
W 2010 roku, w Mielnie przy Promenadzie Przyjaźni. Powstał z okazji 
organizowanych w Mielnie od 2004 roku  Międzynarodowych Zlotów Morsów. 

1 p. 

2.  Jak nazywa się rzeka, trzecia pod względem długości z wpadających bezpośrednio  do 
Bałtyku?   
Jest to rzeka Rega (długość od 167,8 km do 199 km wg różnych źródeł)  

1 p. 

3.  Głęboka rynna tego jeziora to największa w Polsce  kryptodepresja, co oznacza, że 
dno tego zbiornika znajduje się poniżej poziomu morza. Podaj nazwę jeziora. 
Jezioro Miedwie. 

1 p. 

4.  Jak nazywa się najmłodszy park krajobrazowy naszego województwa i kiedy został 
powołany? 
Barlinecki Park Krajobrazowy został powołany 21 września 2020 roku. 

1 p. 

5.  Góra ta jest zaliczana do świętych gór Pomorza, które łączą podobne dzieje 
historyczne. Była miejscem kultu dla pogańskiej ludności z okolic. Obecnie jest częścią 
pielgrzymkowej Drogi św. Jakuba. Jak nazywa się od 2020 roku ta góra? 
Święta Góra Polanowska 

2 p. 

6.   W 1989 roku jezioro to, leżące na Pojezierzu Wałeckim, objęto ochroną i utworzono 
rezerwat przyrody, największy w naszym województwie. Podaj nazwę jeziora. 
jezioro Betyń / Bytyń Wielki/ 

1 p. 

7.  W jakim obiekcie mieści się siedziba biura informacji turystycznej w Policach?  
W zabytkowej gotyckiej kaplicy, która stanowi część nieistniejącego już kościoła 
Najświętszej Marii Panny z przełomu XII/XIV wieku.  

1 p. 

8.   Gdzie kończy się polski odcinek rurociągu „Przyjaźń”? 
w Bielinku 

1 p. 

9.  Co jest popularnym symbolem Świnoujścia?  
Stawa Młyny 

1 p. 

10.  Na listę tych zabytków wpisywane są obiekty w drodze rozporządzenia przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak nazywa się ta lista i jakie obiekty z woj. 
zachodniopomorskiego są wpisane na nią? 
Lista Polskich Pomników Historii. Obiekty wpisane na listę w naszym 
województwie to: 
- zespół katedralny z konkatedrą NMP św. Jana Chrzciciela w Kamieniu 
Pomorskim  

- założenie dawnego klasztoru cystersów w Kołbaczu 
- zespół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie 
- średniowieczne mury obronne miasta w Stargardzie 

2 p. 

 

   


