
II Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w edycji X 

 

L. p. Pytanie 
Punktacj

a 

1.  

Podaj imię i nazwisko polskiego kompozytora, patrona jednej z ulic 
lewobrzeżnego Szczecina, który przez 19 lat mieszał w Szczecinie             
i tutaj w jednej ze szkół nauczał muzyki. Został zamordowany przez 
Niemców w Palmirach. 
Mowa tu o Zygmuncie Moczyńskim. 

2 p. 

2.  
Podaj nazwę wzgórza w Kniei Bukowej, na którym do 1954 roku stało 
działo hitlerowskie z czasów walk o Szczecin w 1945 roku. 
Jest to Wzgórze Armatnie. 

1 p. 

3.  Gdzie mają swoje źródła rzeczka Osówka i Bystry Potok? 
Źródła rzeczki Osówki i Bystrego Potoku znajdują się w Podbórzu. 

1 p. 

4.  
Jak nazywa się maleńkie osiedle, przez które przebiega tylko jedna 
ulica, ul. Ostrowska? 
Osiedle to nazywa się Dolinka (Dolina). 

1 p. 

5.  

Kim był Hugon Lemcke, którego grób znajduje się na Cmentarzu 
Centralnym w Szczecinie? 
Hugon Lemcke był profesorem gimnazjum oraz pierwszym 
konserwatorem zabytków prowincji pomorskiej. 

1 p. 

6.  

Podaj imię i nazwisko polskiego przedwojennego generała, który po II 
wojnie światowej osiedlił się w jednej z północnych dzielnic Szczecina i 
tutaj przez wiele lat prowadził gospodarstwo rolne. Zmarł w 
Zakopanem i tam jest pochowany. 
Mieczysław Boruta - Spiechowicz. W latach 1946-1964 mieszkał w 
Skolwinie (ul. Inwalidzka). Fakt ten upamiętnia głaz z tablicą 
pamiątkową znajdujący się przy miejscowym kościele. Zmarł w 1985 r. 

2 p. 

7.  
Dawna urzędowa nazwa wyspy brzmi: Regalickie Łęgi. O jakiej wyspie 
mowa? 
Mowa tu o Wyspie Puckiej. 

1 p. 

8.  
Dawniej była to ulica Rolnicza. O jakiej ulicy we współczesnym 
Szczecinie mowa? 
Jest to ulica Tkacka. 

1 p. 

9.  

Jak nazywa się rzeka rozdzielająca Puszczę Bukową od Puszczy 
Goleniowskiej? 
Rzeka, która rozdziela Puszczę Bukową od Puszczy Goleniowskiej to 
Płonia. 

1 p. 

10.  

Wymień parki leśne w granicach Szczecina, które są integralną 
częścią Puszczy Wkrzańskiej. 
Parki leśne Puszczy Wkrzańskiej: Arkoński, Głębokie, Mścięcino, Park 
Kasprowicza. 

1 p. 

 
 
 


