
VIII Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE? 

Odpowiedzi w etapie X 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Gdzie w XVIII wieku kapitan von Bredow założył manufakturę fajek glinianych? 
W Rościnie 

1 p. 

2.  Herb tej miejscowości położonej w naszym województwie to : Na białym tle tarczy 
widnieje z lewej strony pół czerwonego orła brandenburskiego ( łapa ze szponami 
złota) bez korony oraz pół czerwonego koła, występującego w herbie rodu von Jagow. 
Herb taki występuje też na pieczęciach miejskich od XIV w. Podaj jej nazwę .    
Cedynia. 

1 p. 

3.  Podaj nazwy dwóch zakonów związanych z położoną nad rzeką Rurzyca, Rurką. 
Templariusze i joannici. 

1 p. 

4.  W lutym 1945 r powstał meldunek: " Nasz oddział , jako pierwszy oddział Wojska 
Polskiego , który dotarł do zachodnich rubieży Rzeczypospolitej Polskiej, ku wiecznej 
pamięci wbił słup graniczny na starej polskiej rzece - Odrze". Jakiej wsi naszego 
województwa ten meldunek dotyczył.  
Czelin. 

1 p. 

5.  Po wojnie , w latach 1949-50 odtworzona została dokumentacja kolekcji drzew i 
krzewów w arboretum w Przelewicach przez Henryka Chylareckiego a nadzór 
naukowy sprawowała Rada Naukowa, a później profesor z Akademii Rolniczej w 
Szczecinie. Proszę , podaj jego imię i nazwisko.   
Stefan Kownas   

2 p. 

6.  Osada położona na wschodnim zboczu Odry. Jest tu drogowe przejście do Niemiec 
(Schwedt).Podaj jej nazwę.   
Krajnik Dolny. 

1 p. 

7.  Nazwa miasta wywodzi się od wyrazu "lipa" i oznacza siedzibę ludzi zamieszkujących 
las lipowy. Podaj jego nazwę. 
Lipiany. 

1 p. 

8.  Wieś położona na skraju Równiny Wełtyńskiej i Pojezierza Myśliborskiego , na 
północnym krańcu przesmyku między jeziorami Dłużec( Bańskie) i Mostowe, przy 
skrzyżowaniu dróg do Gryfina, Pyrzyc, Myśliborza, Chojny i Widuchowej. Jej nazwa to: 
Banie. 

1 p. 

9.  Nazwa miasta w najstarszych znanych dokumentach to Sconevlete (1248r ). 
Pierwotna nazwa słowiańska nie zachowała się i uległa zapomnieniu. Obecna nazwa 
jest nowa , powstała w 1945 r i utworzona została od wyrazu trzcina. Mowa o:             
Trzcińsku Zdrój. 

1 p. 

10.  Stoi w centrum miasta położonego w zachodniej części naszego województwa. Został 
zbudowany w latach 1788-92. W latach 90 XX wieku zburzono w nim piętrowe empory  
i teraz ma nowocześnie urządzone wnętrze. Pod pięknym beczkowym sklepieniem 
wisi drewniany model korwety francuskiej z 1814 r. Podaj nazwę miejscowości oraz 
nazwę budowli. 
Świnoujście , Kościół Chrystusa Króla. 

2 p. 

 


