
IX Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE? 

Odpowiedzi w etapie V 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Gdzie stoi kościół, który jest  największą pomorską świątynią romańską  z XIII wieku? 
W Moryniu. 

1 p. 

2.  Jak po II wojnie światowej nazywał się Stargard? 
Od 1945 do 1950 roku – Starogród.    

1 p. 

3.  Jak ma na imię najpopularniejsza na wybrzeżu rewalskim foka i co ja upamiętnia? 
Depka, pomnik Depki postawiono w Niechorzu, na placu nazwanym również na 
jej cześć - Placem Foki Depki. 

1 p. 

4.  Jak nazywa się i gdzie rośnie lipa, pod którą odpoczywał sam hetman Stefan 
Czarniecki wraz ze swoją armią?  
Lipa Siedmiu Braci w Choszcznie. Zwana jest również Lipą Czarnieckiego. 

1 p. 

5.  W kościele tym pięknym obiektem wyposażenia przez ponad 200 lat była ambona, 
przerobiona - według legendy - z trzech karet. Gdzie jest ten kościół? Podaj wezwanie. 
Kto był właścicielem tych karet? Do którego roku ambona była w kościele i gdzie 
obecnie się znajduje? 
W  Radaczu, Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego. Były to karety króla Jana III 
Sobieskiego otrzymane od cesarza po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem. 
W kościele były do 1945 r., obecnie są w Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie. 

2 p. 

6.  Gdzie stoi Pałac Młynarza i co znajduje się w nim?   
W Koszalinie. Obecnie – Muzeum 

1 p. 

7.  Kiedy i w jakim miejscu odkryto w Połczynie Zdroju leczniczy zdrój? 
Leczniczy zdrój odkryto w 1688 roku przy strumieniu wpadającym do Wogry w 
okolicy Borkowa.   

1 p. 

8.  Wymień przyrządy nawigacyjne ustawione na bulwarze Piastowskim w Alei Żeglarzy w 
Szczecinie. 
Astrolabium, chronometr, kompas, sekstant (sekstans). 

1 p. 

9.  Co to jest „Mszarny Skarbek”?  
„Mszarny Skarbek” to wyspa torfowa, która jest pomnikiem przyrody. Znajduje  
się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Skarbówka”, co przyczyniło 
się do nadania jej takiej nazwy.   

1 p. 

10.   Co i dlaczego nazywamy ” Krainą Odwróconego Krzyża”? 
„Kraina Odwróconego Krzyża” to niebieski szlak rowerowy w okolicach Bornego 
Sulinowa. Szlak przemierza obszar Krainy Odwróconego Krzyża, utworzonej 
przez dwie, krzyżujące się pod kątem prostym, polodowcowe doliny. Doliny 
wypełnione pięcioma jeziorami, tworzą kształt odwróconego krzyża, którego 
podstawa wysunięta jest ku północy.  

2 p. 

 


