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Zakończenie I etapu prac nad Internetową Encyklopedią Szczecina 
             
31 maja dobiegła końca pierwsza część prac nad Internetową 
Encyklopedią Szczecina w ramach projektu realizowanego dzięki wsparciu 
Miasta Szczecin.  Dzięki temu w IES pojawiło się ponad 1100 zdjęć i 
materiałów ikonograficznych oraz 320 zupełnie nowych opracowań w 
ponad 10 kategoriach.  
 
Wśród nowych haseł znajdują się między innymi biografie Laureatów 
Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina, opisy szkół w przedwojennym 
Szczecinie oraz informacje o cmentarzach, które istniały niegdyś na 
terenie obecnego Szczecina.    
 
W kalendarium historycznym pojawiło się ponad 300 nowych dat. Jedne 
dotyczą odległych wydarzeń w dziejach Szczecina jak chociażby 
wtargnięcia mieszkańców do klasztoru franciszkanów w 1525 roku, inne 
nawiązują do współczesnych zdarzeń jak odsłonięcie w Parku Andersa 
pomnika prof. Jan Czekanowskiego, które nastąpiło w maju 2012 roku. 
 

 
Nowe elementy i forma graficzna Internetowej Encyklopedii Szczecina 
 
W ramach prac nad IES zastąpiono tymczasowy wygląd strony głównej 
przez nową – dopracowaną graficznie wersję. Umożliwiło to 
dostosowanie całej kolorystyki do wzorca kolorów zgodnego z herbem 
Szczecina.  
 
Część haseł została opatrzona symbolami umożliwiającymi ich spójną 
identyfikację. W ten sposób zasymilowano hasła w ramach kategorii: 
Ambasadorzy Szczecina oraz Laureaci Nagrody Artystycznej Miasta 
Szczecina. 
 

 
 
Internetowa Encyklopedia Szczecina „na żywo” 
 
W ciągu ostatniego miesiącu trzykrotnie przedstawialiśmy mieszkańcom 
miasta projekt Internetowej Encyklopedii Szczecina. Rozpoczęliśmy w 
czasie spotkania z okazji portalowych urodzin - 18 maja w Piwnicy Kany. 
28 maja gościliśmy w Sali pod Piramidą w Książnicy Pomorskiej. 
Natomiast wczoraj podczas wielkiego święta organizacji pozarządowych 
na Jasnych Błoniach zaprezentowaliśmy IES w pawilonie multimedialnym 
w czasie 10-minutowego pokazu. 

KALENDARIUM 
 
2 czerwca 1814 

 urodził się Friedrich 
Ferdinand Georg Calo, 
nauczyciel w Królewskim i 
Miejskim Gimnazjum, 
dyrektor Kolegium 
Jageteuffla 

3 czerwca 1858   

 urodził się Ludwig Karl 
Manzel, niemiecki rzeźbiarz  
i malarz, twórca pomnika 
Sediny w Szczecinie   

5 czerwca 1873   

 opublikowano w Dzienniku 
Ustaw II Rzeszy Niemieckiej 
dokument o zapewnieniu 
środków finansowych na 
przekształcenie systemu 
twierdz; artykuł VI tej ustawy 
dotyczy likwidacji 8 twierdz 
niemieckich, w tym 
szczecińskiej 

6 czerwca 1721  

 król Prus Fryderyk Wilhelm I 
wydał patent zezwalający na 
osiedlanie się w Szczecinie 
imigrantów z Francji. 
Pierwszym Francuzem 
mieszkającym od 3 lipca 
1721 był tabacznik Jean 
Bouveron 
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Kolejne spotkanie już wkrótce. 22 czerwca zapraszamy do pubu PIVARIA 
(ulica Joachima Lelewela 8, Pogodno). Szczegóły w kolejnym 
newsletterze.  
 
 
 
Promocja projektów sedina.pl w lokalnych mediach 
 
Oprócz regularnie wysyłanego newslettera sedina.pl równolegle 
informuje o ciekawszych inicjatywach szczecińskie media poprzez 
specjalnie przygotowywane do tego celu notatki prasowe. W ciągu 
ostatniego miesiąca wysłaliśmy łącznie 8 tego typu wiadomości              
(4 newslettery oraz 4 notatki prasowe), co zaowocowało między innymi 
obecnością na łamach wielu lokalnych mediów. 

7 czerwca 1950 

 przewodniczący Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej 
Stanisław Germałowicz 
przejął od Piotra Zaremby 
urząd szefa administracji 
miasta 

 
 

„Encyklopedia nie jest nudna” 
 
Udowadnialiśmy to w szczecińskim I Liceum Ogólnokształcącym 
podczas warsztatów, które odbyły się tam 21 i 31 maja. Uczniowie 
dowiedzieli się jak wykorzystywać zasoby Internetowej Encyklopedii 
Szczecina, poznali zasady funkcjonowania serwisu. Rozmawialiśmy też 
o tworzeniu haseł, gromadzeniu materiału źródłowego, konstruowaniu 
tekstu. Czekamy na ich pierwsze próby autorskie. 
 
Kolejne spotkania w szkołach zaplanowane są po wakacjach. 
 

 
 

Portal sedina.pl – wielki powrót cyklu „Szczecińskie Przemiany”  
 

Na portalu pod koniec maja, po dłuższej przerwie, pojawiła się kolejna 
„przemiana” autorstwa Arkadiusza Kozaczuka – "Airkozak". Dzięki 
komputerowej animacji można dokładnie prześledzić jak zmienił się 
dany rejon Szczecina. Całość polega na wzajemnym przenikaniu się 
dwóch zdjęć - przedwojennego i współczesnego - wykonanych 
dokładnie z tego samego miejsca.  
 
„Pod lupą” tym razem znalazł się obecny gmach Rektoratu 
Uniwersytetu Szczecińskiego, a przedwojenny nowy budynek 
Gimnazjum Króla Wilhelma (König-Wilhelm-Gymnasium). 

 
Krótka historia obiektu oraz  „przemiana” dostępne są pod linkiem: 
http://sedina.pl/index.php/2012/05/31/szczecinskie-przemiany-konig-
wilhelm-gymnasiumrektorat-us 
 
Co tydzień w czwartek nowa odsłona cyklu! 
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Portal sedina.pl – wkrótce przebudowa  
 
W pierwszej połowie czerwca rozpocznie się proces przebudowy 
portalu. Niebawem będzie można zobaczyć jego odświeżoną (także 
graficznie) wersję i szereg związanych z tym zmian.  W planach również 
specjalna wersja na urządzenia mobilne. 
 
W związku z tym mogą pojawić się przejściowe wyłączenia portalu.         
Z góry przepraszamy za ewentualne utrudnienia! 

 
 

 
Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 

 

 Cmentarz żydowski w Szczecinie – wiesz, gdzie był? 
 

 Wiesław Rogowski – pisarz, poeta, dziennikarz, publicysta, autor  
                                     słuchowisk radiowych 
 

 Bałdynko – zapomniana nazwa północnej dzielnicy Szczecina… 
 
 
 

Nasze zdjęcie… 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak wyglądał nieistniejący dziś gmach Schiller Realgymnasium 
(Gimnazjum Realnego im. Schillera) mieszczący się niegdyś przy 

obecnej ulicy Mazowieckiej (niem. Schillerstraße)… 
 

 

 
Czy wiesz, że… 

                     

pierwszym cudzoziemcem uhonorowanym tytułem Ambasadora 
Szczecina jest Amerykanin, Billy Harper. 

 
 

 
Więcej informacji o Szczecinie, a także na temat projektów 
realizowanych przez sedina.pl znajdziecie Państwo na portalu sedina.pl. 
O wszystkich wydarzeniach będziemy też informować w cyklicznych 
newsletterach. 
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Zachęcamy do kontaktu z nami. 

 

Jan Skolimowski  
jan.skolimowski@sedina.pl  
tel. 693-881-210  
http://sedina.pl  
 

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać naszego newslettera wyślij maila wpisując w tytule "NIE" na adres 

jan.skolimowski@sedina.pl  
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