
IX Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE? 

Odpowiedzi w etapie VI 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Kto był ostatnim przedstawicielem dynastii Gryfitów? 
Anna de Croÿ (Anna Pomorska, Anna von Croy und Aerschot, Anna Gryfitka) 
była ostatnią przedstawicielką dynastii Gryfitów; zmarła 7 lipca 1660 w Słupsku. 
Książę Bogusław XIV był ostatnim władcą Pomorza Zachodniego z rodu Gryfitów 
i zmarł 10 marca 1637r. 

1 p. 

2.  Jaki tytuł ma tom przygód Pana Samochodzika, którego autorem jest Zbigniew 
Nienacki, ukazujący walory turystyczne i piękno Pojezierza Myśliborskiego? 
Księga strachów 

1 p. 

3.  Gdzie stoi obelisk wyznaczający geograficzny środek polskiego wybrzeża? 
W miejscowości Wicie 

1 p. 

4.  Które muzeum w Szczecinie jest najmłodsze i gdzie się znajduje? 
Muzeum Zduńskie Opowieści. Mieści się w budynku dawnej stajni w podwórzu 
kamienicy przy ul. A. Małkowskiego. Otworzone zostało 21 stycznia 2023r.  

1 p. 

5.  Co to są „Mariany”, gdzie możemy je zobaczyć i ile ich jest? Wymień je.   
Mariany to statuetki mew, odlanych z brązu, które rozgościły się w Kołobrzegu. 
Marianów jest 10. 
Marian deskorolkarz 
Marlenka  
Marian turysta z małym Mieciem 
Marian kapitan 
Marian rowerzysta 
Marian ratownik 
Marian pirat 
Marian plażowicz 
Marian kopernikański 
Marian wolontariusz WOŚP 

2 p. 

6.  Gdzie w naszym województwie znajduje się punkt widokowy z bunkrem? 
Znajduje się on w pobliżu Kamiennej Ściany Chwały, przy drodze wojewódzkiej 
numer 126, pomiędzy Starymi Łysogórkami a Gozdowicami. 

1 p. 

7.   Co jest symbolem Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach? 
Symbolem ogrodu jest kwiat dawidii chińskiej. 

1 p. 

8.  Jak ozdobiony jest secesyjny most dworcowy nad Regą w Trzebiatowie? 
Na ażurowych balustradach osadzono rzeźby stylizowanych delfinów, które  
wykonane są z piaskowca. Rzeźby symbolizują związek mostu z wodą.   

1 p. 

9.  Gdzie zlokalizowany jest stary cmentarz rodu von Ramin? 
Pomiędzy  Tanowem a Węgornikiem w osadzie Gunice      

1 p. 

10.  Zginęli pod koniec II wojny światowej. W miejscu grobu lotników jest dziś pomnik, 
uwieńczony oryginalnym tylnym statecznikiem z ich Lancastera. Podaj miejsce, gdzie 
stoi ten pomnik oraz datę tego tragicznego wydarzenia. 
Pomnik stoi na Karsiborzu (dzielnica Świnoujścia), 16 kwietnia 1945r. 

2 p. 



 


