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„Szczecin z minionych lat” – wystawa zakończona 

             
Do 10 sierpnia w Centrum Handlowym „Galaxy” można było oglądać 
wystawę zdjęć i filmów przedwojennego Szczecina. Portal sedina.pl także 
zaprezentował swoje zbiory – m.in. „Przemiany” autorstwa Airkozaka, a 
także inne materiały video.  
 

„Szczecin z minionych lat” pozwolił zainteresować historią miasta nie 
tylko miłośników dziejów Grodu Gryfa, ale również te osoby, które do tej 
pory nie miały większej styczności z lokalną historią. 
 
Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem, o czym świadczy zarówno 
liczba ludzi, która zatrzymywała się na dłużej przy zdjęciach oraz 
monitorach, gdzie wyświetlano filmy, jak i bezpośredni kontakt z naszą 
redakcją osób z zewnątrz. 

 
„Katolicyzm w przedwojennym Szczecinie” – ponad 4000 odsłon cyklu  
                                                  
W ramach projektu realizowanego dzięki wsparciu Miasta Szczecin na 
portalu sedina.pl opublikowany został siedmioczęściowy cykl 
zatytułowany „Katolicyzm w przedwojennym Szczecinie”. Autor – ks. 
Artur Rasmus przedstawił losy katolików w naszym mieście od reformacji 
aż do uzyskania zgody na budowę pierwszej świątyni w Szczecinie. 

Wszystkie artykuły wchodzące w skład cyklu uzyskały do tej pory łącznie 
ponad 4 000 odsłon (stan na 12.08.2012): 

 Reformacja i jej skutki (1) – 800 odsłon 

 Marginalizacja katolików (2) – 654 odsłony 

 Pierwsza katolicka gmina wojskowo-cywilna (3) – 904 odsłony 

 Walka o prawa i przywileje (4) – 522 odsłony 

 Erygowanie parafii cywilno-wojskowej (5) – 470 odsłon 

 Starania o nowe miejsce do nabożeństw (6) – 424 odsłony 

 Pozyskanie terenu pod budowę kościoła (7) – 348 odsłon 

 
„Zabytki Szczecina” – prace rozpoczęte 
 
Rozpoczęte zostały prace mające na celu wzbogacenie Internetowej 
Encyklopedii Szczecina o listę obiektów, które znajdują się na liście 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

KALENDARIUM 
 
13 sierpnia 1957 

 rozpoczęto akcję 
poszukiwawczo-ratowniczą 
w celu odnalezienia 
zaginionego podczas 
wspinaczki na Mont Blanc 
Stanisława Grońskiego 

15 sierpnia 1843   

 otwarcie linii kolei żelaznej 
Berlin - Szczecin i 
pierwszego drewnianego 
budynku dworca, zwanego 
ówcześnie Dworcem 
Berlińskim (Berliner 
Bahnhof) 

16 sierpnia 1391   

 papież Bonifacy IX wydaje w 
Rzymie bullę, mocą której 
wyraża zgodę na utworzenie 
nowej szkoły w Szczecinie, 
przyznaje też prowizorowi 
kościoła św. Jakuba prawo 
zatrudnienia rektora i 
zakazuje jakichkolwiek 
odwołań od tej decyzji 

16 sierpnia 1944 

 w nocy 16/17 sierpnia 461 
bombowców alianckich 
dotkliwie zniszczyło port i 
Stare Miasto (Altstadt, 
Lastadie, Vor dem Königstor)  
 
 

http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/05/21/katolicyzm-w-przedwojennym-szczecinie-1-reformacja-i-jej-skutki/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/05/27/katolicyzm-w-przedwojennym-szczecinie-2-marginalizacja-katolikow/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/06/04/katolicyzm-w-przedwojennym-szczecinie-3-pierwsza-katolicka-gmina-wojskowo-cywilna/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/06/11/katolicyzm-w-przedwojennym-szczecinie-4-walka-o-prawa-i-przywileje/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/06/21/katolicyzm-w-przedwojennym-szczecinie-5-erygowanie-parafii-cywilno-wojskowej/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/06/30/katolicyzm-w-przedwojennym-szczecinie-6-starania-o-nowe-miejsce-do-nabozenstw/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/07/16/katolicyzm-w-przedwojennym-szczecinie-7-pozyskanie-terenu-pod-budowe-kosciola/
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kalendarium_dzie%C5%84_po_dniu
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Stanis%C5%82aw_Gro%C5%84ski
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Szczecin_G%C5%82%C3%B3wny
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Szczecin_G%C5%82%C3%B3wny
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Jakuba_w_Szczecinie
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/17_sierpnia
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Port_Szczecin
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Altstadt
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Lastadie


Dzięki wsparcia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przygotowany 
zostanie szkielet haseł i kategorii, które w późniejszym okresie zostaną 
uzupełnione o szczegółowe dane. 

 
Ulice IES niebawem z odnośnikami do Google Street  
 
Prowadzone są aktualnie prace mające na celu wzbogacenie tych haseł, 
którymi są szczecińskie ulice o odnośniki do Google Street. Niebawem 
każda z 1500 ulic znajdujących się w Internetowej Encyklopedii Szczecina 
będzie zawierać wspomniany odnośnik, co umożliwi przy pomocy jednego 
kliknięcia (hiperłącza) natychmiastowe przekierowanie. 
 
 
II etap projektu Internetowej Encyklopedii Szczecinia – wkrótce 
zakończenie 

Zbliża się zakończenie II etapu projektu Internetowej Encyklopedii 
Szczecina, realizowanego dzięki wsparciu Miasta Szczecin. 

Do 31 sierpnia ukończone zostanie opracowywanie 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. 
 
 
Prezentacja IES – koniec sierpnia, Dziedziniec MNS 

27 sierpnia (poniedziałek) na Dziedzińcu Galerii Sztuki Dawnej Muzeum 
Narodowego w Szczecinie (ul. Staromłyńska 27, wejście od pl. Żołnierza 
Polskiego) zaprezentowana zostanie Internetowa Encyklopedia Szczecina. 
 
Administrator i założyciel portalu sedina.pl – Arkadiusz Bis opowie o 
projekcie, przedstawi dotychczasowe dokonania oraz zachęci do 
włączenia się do samej inicjatywy. 
 
Szczegóły dotyczące godziny rozpoczęcia pokazu zatytułowanego 
„Internetowa Encyklopedia Szczecina – Klikaj po wiedzę” już niebawem. 

20 sierpnia 1945 

 ruszyły pierwsze tramwaje 
po przejęciu miasta przez 
polską administrację 

23 sierpnia 1346 

 wydanie korzystnego dla 
księcia Barnima III wyroku 
sądu rozjemczego, 
umożliwiającego 
rozpoczęcie budowy dworu i 
kaplicy Świętego Ottona 

23 sierpnia 1879 

 oddano do eksploatacji 
pierwszy odcinek linii 
tramwaju konnego o 
długości 5030 m. W końcu 
tego samego miesiąca 
oddano kolejną linię o 
długości 6330 m 

24 sierpnia 1368 

 zmarł książę Barnim III, 
pochowany w starym 
kościele kolegiackim św. 
Ottona. W roku 1557 jego 
zwłoki przeniesiono do 
kościoła kolegiackiego NMP, 
a w 1575 do nowego 
kościoła zamkowego 
Świętego Ottona 

 

 
„Szczecin we wtorek” – nowe audycje od najbliższego wtorku 
 
Po urlopowiej przerwie, w czasie której emitowane były powtórki, 
wracają premierowe odcinki audycji „Szczecin we wtorek” tworzonej 
przez portal sedina.pl wspólnie z Polskim Radiem Szczecin. 
 
Już w najbliższy wtorek, 14 sierpnia o godzinie 20.00 Arkadiusz Bis i 
Agata Rokicka porozmawiają o statku Bembridge z Rafałem Zahorskim. 

Zachęcamy do słuchania na 92 FM. 
 
 

 

http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Tramwaje_w_Szczecinie
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Barnim_III
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_zamkowy_%C5%9Bw._Ottona
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Tramwaje_w_niemieckim_Szczecinie
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Tramwaje_w_niemieckim_Szczecinie
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_zamkowy_%C5%9Bw._Ottona
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_zamkowy_%C5%9Bw._Ottona


Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 
 

 Brama Świętego Ducha – jedna z czterech średniowiecznych bram 
miała niegdyś „dwa wcielenia” 

 Pomnik Jana Czekanowskiego – najmłodszy pomnik w Szczecinie 
 

 
 

Nasze zdjęcie… 
 

 
 

dawny cmentarz przykościelny (św. Jerzego) przy obecnej ul. 3 maja 
(fragment z widoku Szczecina z lotu ptaka wg sztychu Meriana z około 

1650 roku) 
 

 
 

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  

 

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Brama_%C5%9Awi%C4%99tego_Ducha
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Pomnik_Jana_Czekanowskiego&oldid=70437
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Cmentarz_przyko%C5%9Bcielny_przy_ul._3_maja
mailto:jan.skolimowski@sedina.pl
http://www.sedina.pl/
mailto:jan.skolimowski@sedina.pl

