
IX Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE? 

Odpowiedzi w etapie III 

Drodzy Internauci! 

Nie wszyscy z Was przestrzegają jednej z zasad regulaminu Konkursu, w której mowa, o tym, 

że: „Wysyłając odpowiedzi w kolejnych etapach należy każdorazowo użyć 

loginu/pseudonimu.” Login/pseudonim należy umieścić przy odpowiedziach. Użycie jego w 

temacie lub treści maila nie jest podpisaniem odpowiedzi. Prace bez podpisu nie będą od 

etapu V oceniane.  
 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  W którym roku i kto ufundował słynne barokowe organy w katedrze św. Jana 
Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim? Podaj funkcję jaką pełnił fundator. 
Organy ufundował w 1669r., w ramach fundacji książęcej, spadkobierca Gryfitów 
książę i biskup Ernest Bogusław de Croy. 

1 p. 

2.  Kto i kiedy  wykonał  efektowny barokowy zegar astronomiczny na Wieży Zegarowej 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie? 
Zegar został wykonany w 1693 r. przez Kaspara Nitardy z Drawska.  

1 p. 

3.  Co to jest Nadmorski Bór Bażynowy i gdzie się znajduje?  
Jest to rezerwat przyrody w Mrzeżynie.  

1 p. 

4.  Atrakcją tej nadmorskiej miejscowości jest Skansen Chleba. 
Ta miejscowość to Ustronie Morskie.  

1 p. 

5.  Najstarsza książka wydrukowana w Szczecinie pochodzi z 1578r. Kto i gdzie 
wybudował papiernię, z której pochodził papier do drukowania książek w książęcej 
drukarni?  Papiernię wybudował książę Jan Fryderyk  w Dąbiu. 

2 p. 

6.  Na tym cmentarzu wojennym stoi pomnik, poświęcony francuskim jeńcom Stalagu II D, 
zawierający w centralnej części motyw z przedstawieniem labrysu (topora o 
podwójnym ostrzu) używanego jako godło kolaborującego z III Rzeszą rządu Vichy. 
Gdzie jest ten cmentarz? W Stargardzie 

1 p. 

7.  Gdzie w naszym województwie znajduje się największe w Polsce skupisko cisów i jak 
nazywa się rezerwat przyrody utworzony w celu ochrony tego gatunku? 
W Puszczy Goleniowskiej w nadleśnictwie Rokita, gmina Przybiernów,  a 
rezerwat nazywa się: „Cisy Rokickie”.  

1 p. 

8.  Podaj nazwę wsi, w której na przykościelnym cmentarzu stoi najbardziej chyba 
poruszający pomnik pamięci poległych żołnierzy z I wojny światowej. Na postumencie 
umieszczona jest rzeźba klęczącego żołnierza, z hełmem w dłoniach. 
Wieś Bieniczki położona nieco na uboczu pomiędzy Nowogardem a Dobrą.  

1 p. 

9.  Podaj datę wydania pierwszej gazety, która ukazała się  po II wojnie światowej w 
Szczecinie i jak ona nazywała się? 
9 lipca 1945r., „Wiadomości Szczecińskie”. Gazeta ta była drukowana w całości 
w Szczecinie. Wcześniej ukazał się „Głos Nadodrzański”, który był drukowany w 
Poznaniu. 

1 p. 

10.  Wśród filarów tego budynku wmurowany jest XVI- wieczny pręgierz, u którego głowicy 
znajduje się maska znana z legendy o wójcie miasta. Napisz co to za budynek, jak 
nazywany jest ten pręgierz i o jakie miasto chodzi?  
Jest to kołobrzeski Ratusz. Pręgierz zwany jest Kolumną Adebara. Legenda  
wiąże się z osobą kołobrzeskiego wójta, Jakuba Adebara.   

2 p. 



 


