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Kontynuacja prac nad przebudową portalu sedina.pl  
             
Trwają prace związane z przebudową portalu. Na oprogramowanie 
sedina.pl składają się: system trzech aplikacji (portal, forum, galeria) 
oraz zestaw plików i baz danych, w tym zależności między nimi. Po blisko 
ośmiu latach działalności dokonane zostały najpoważniejsze w naszej 
historii zmiany, dzięki którym dostosowano portal do aktualnych 
standardów oraz potrzeb i wymagań współczesnego internauty. 
 

Zakończone już zostały, niewidoczne gołym okiem, prace techniczne 
(m.in. kwestie bezpieczeństwa portalu). Aktualnie trwa doszlifowywanie 
wyglądu strony głównej i poszczególnych podstron. Rozpoczęto także 
prace nad mobilnymi wersjami strony (portal i galeria). 
 

 
 

 
Początek II etapu prac nad Internetową Encyklopedią Szczecina 
 
Rozpoczęto II etap prac nad projektem Internetowej Encyklopedii 
Szczecina, realizowanym dzięki wsparciu Miasta Szczecin.  
 
W planach przewidziano opracowanie 115 nowych haseł oraz ponad 500 
nowych materiałów graficznych i fotografii. Dzięki temu IES wzbogaci się 
m.in. o hasła z zakresu architektury historycznej czy kultury Szczecina po 
1945 roku. 
 

KALENDARIUM 
 
21 czerwca 1987 

 Pogoń Szczecin zdobyła 
wicemistrzostwo kraju w 
piłce nożnej; królem 
strzelców polskiej ligi został 
Marek Leśniak, zdobywca 24 
bramek 

24 czerwca 1630    

 król szwedzki Karol Gustaw II 
wylądował ze swoją armią 
na Pomorzu   

24 czerwca 1960   

 nadano pierwszy program 
telewizyjny ze studia 
Doświadczalnego Ośrodka 
Telewizyjnego przy ul. 
Tkackiej 

26 czerwca 1991  

 w Urzędzie Wojewódzkim 
podpisano oficjalny protokół 
o przekazaniu polskiej 
administracji rządowej 
wszystkich obiektów 
zajmowanych dotychczas 
przez jednostki radzieckie w 
rejonie Szczecina; tym 
samym formalnie z dniem 
26 czerwca 1991 r. Armia 
Czerwona opuściła Szczecin 
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Zakończenie drugiego etapu nastąpi 31 sierpnia 2012 roku. 
 

 
 
Spotkanie w ramach cyklu „Przy piwie o Szczecinie” – oficjalna premiera 
„galerii wnętrz” sedina.pl oraz prezentacja IES 

Podczas multimedialnej prezentacji założyciel i administrator portalu 
sedina.pl Arkadiusz Bis opowie o Internetowej Encyklopedii Szczecina - 
skąd wziął się pomysł na nową inicjatywę, jak zajrzeć do IES i co można w 
niej znaleźć. 

W czasie spotkania przewidziano także oficjalne otwarcie "galerii 
wnętrz", która pojawiła się niedawno na sedina.pl. Dzięki niej zasoby 
portalu zostały wzbogacone o 300 unikatowych zdjęć, na których można 
zobaczyć jak poszczególne budynki wyglądały niegdyś "od środka". W 
czasie pokazu przedstawione zostaną wybrane fotografie z nowego 
zbioru. 

Zapraszamy 22 czerwca do pubu PIVARIA (ulica Joachima Lelewela 8, 
Pogodno). Początek spotkania o godzinie 19.00. Zakończenie prezentacji 
przewidziano na 20.15. 
 
 
 
Dalsza współpraca z Gazetą Wyborczą Szczecin 

  
Fundacja sedina.pl zacieśniła współpracę ze szczecińskim oddziałem 
Gazety Wyborczej. Dzięki temu w dwóch ostatnich, papierowych, 
piątkowych wydaniach GW pojawiły się artykuły współtwórców 
Internetowej Encyklopedii Szczecina dotyczące historycznych wydarzeń, 
które odnotowane są w kalendarium IES. 
 
8 czerwca można było przeczytać fabularyzowany artykuł odnoszący się 
do decyzji z 1873 roku o likwidacji twierdzy, który zatytułowano 
„Niecodzienny spacer Quistorpa”, natomiast 15 czerwca pojawiła się 
informacja o wizycie Jana Pawła II w Szczecie w 1987 roku. 

28 czerwca 1972  

 papież Paweł VI ogłosił bullę 
"Episcoporum Poloniae 
coetus", na mocy której 
erygował diecezję 
szczecińsko-kamieńską 

1 lipca 1972 

 w trakcie obchodów Dni 
Morza doszło na Podzamczu 
do wybuchu 
średniowiecznej armaty; 
wybuch zabił 2 osoby i ranił 
12 innych 

 
 

Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 
  

 Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny – początki telewizji w Szczecinie, 
przeczytaj, gdzie się znajdowała historyczna siedziba 

  

 Cmentarz przy ul. Krakowskiej – zapomniana, dawna nekropolia… 
 

 
 

Nasze zdjęcie… 
 

Malwina Nowak - pierwsza spikerka 
Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego 

w Szczecinie 
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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. 

 
 

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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