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Internetowa Encyklopedia Szczecina zaprezentowana w TV Pomerania 
 

We wtorek, 4 września, projekt Internetowej Encyklopedii Szczecina 
został zaprezentowany w TV Pomerania podczas programu „Galaktyka 
Pomerania”, realizowanego w CH „Galaxy”. 
 
Pomysłodawca projektu, Arkadiusz Bis, opowiedział o inicjatywie fundacji 
sedina.pl, a także podsumował dotychczasową działalność portalu 
sedina.pl. 
 

Zachęcamy do obejrzenia materiału: 
TV Pomerania - Galaktyka Pomerania 

 
 

  
Rozpoczęcie III etapu prac nad Internetową Encyklopedią Szczecina 
                                                  
1 września rozpoczęliśmy ostatni w tym roku kalendarzowym, III etap 
prac nad projektem Internetowej Encyklopedii Szczecina, realizowanym 
dzięki wsparciu Miasta Szczecin. 

W ciągu najbliższych kilku miesięcy Internetowa Encyklopedia Szczecina 
zostanie wzbogacona o ponad 100 nowych haseł oraz ponad 500 nowych 
materiałów ikonograficznych. 

W ramach tej części projektu zorganizowanych zostanie także 6 
warsztatów w szczecińskich szkołach, zatytułowanych „Encyklopedia nie 
jest nudna”. 

 
Trwa uzupełnianie listy zabytków w IES 

Internetowa Encyklopedia Szczecina stopniowo uzupełniana jest o kolejną 
kategorię haseł. Jej szkielet tworzą obiekty znajdujące się w wykazie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

W późniejszym czasie całość zostanie uzupełniona o szczegółowe dane. 
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków. 

 
 
 
 
 

KALENDARIUM 
 
15 września 1929 

 poświęcenie kościoła 
Erlöserkirche przy ul. 
Potulickiej (Linsingenstraße) 

16 września 1976   

 wychodzi pismo „Korzenie” 
wydawane przez 
duszpasterstwo akademickie 
o. jezuitów; organizatorem 
duszpasterstwa przy ulicy 
Pocztowej jest o. Hubert 
Czuma, który skupia wokół 
siebie dużą grupę młodzieży 
akademickiej 

18 września 1947   

 władze polskie rozpoczynają 
przejmowanie portu 
centralnego od władz 
radzieckich 

21 września 1995 

 odsłonięcie tablicy 
poświęconej Paulowi 
Robienowi na wyspie 
Sadlińskie Łąki 

22 września 1894 

 projekt budowy nowego 
kościoła św. Gertrudy 
(Gertrudenkirche) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LSevnefkJaM#t=725s
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kalendarium_dzie%C5%84_po_dniu
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ulica_Potulicka
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ulica_Pocztowa
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Paul_Robien
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Paul_Robien
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Sadli%C5%84skie_%C5%81%C4%85ki
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tej_Tr%C3%B3jcy_w_Szczecinie_%28%C5%81asztownia%29
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tej_Tr%C3%B3jcy_w_Szczecinie_%28%C5%81asztownia%29


Twa uzupełnianie odnośników do Goolge Street przy ulicach w IES 
 
Prowadzone są przez cały czas prace mające na celu wzbogacenie haseł, 
którymi są szczecińskie ulice o odnośniki do Google Street.  

Już coraz więcej z 1500 ulic znajdujących się w Internetowej Encyklopedii 
Szczecina zawiera powyższy odnośnik. Dzięki temu przy pomocy jednego 
kliknięcia (hiperłącza) możliwe jest natychmiastowe przekierowanie do 
wspomnianej aplikacji, co pozwala na swobodny podgląd panoramy 
danego miejsca. 
 

 
Lokalizacje GPS już niebawem w IES  
 

Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem do Internetowej Encyklopedii 
Szczecina lokalizacji GPS przy obiektach bądź poszczególnych miejscach 
(ulice), które znajdują się w bazie IES. 
 
Dzięki temu część haseł zostanie wzbogacona o informacje systemu 
nawigacji satelitarnej, co ułatwi dotarcie do określonych obiektów. 
 
 
Siódmy sezon audycji „Szczecin we wtorek” rozpoczęty 
 
W miniony wtorek (11 września) rozpoczęty został po wakacjach kolejny, 
siódmy już sezon audycji „Szczecin we wtorek”, realizowanej przez portal 
sedina.pl oraz Polskie Radio Szczecin. 
 
Gośćmi pierwszej audycji byli szczecińscy kolekcjonerzy – Aleksy Pawlak 
oraz Wojciech Grodecki, a tematem rozmowy książka drugiego z wyżej 
wymienionych pt. „Szczecińskie katastrofy, wypadki, pożary i inne 
wydarzenia 1907–1940”, która niebawem trafi do księgarń. 
 
Po przerwie letniej zmieniła się godzina rozpoczęcia audycji. Jej 
gospodarze – Agata Rokicka (PR Szczecin) oraz Arkadiusz Bis (sedina.pl) 
zapraszają teraz  (92 FM) w każdy wtorek po godzinie 19.00.  

W zakończonym niedawno, szóstym sezonie udało się zrealizować 
rekordową liczbę – 45 nowych audycji, m.in. dzięki temu, iż po raz 
pierwszy program był nadawany także w wakacje. 
 

 23 września 1898 

 oddanie do użytku basenu 
wschodniego w nowym 
porcie wolnocłowym 

23 września 1898 

 uroczyste otwarcie fontanny 
Manzla (Manzelbrunnen), 
nazywanej później Sediną 
 
 

POLECAMY 
 

 
MAREK ŁUCZAK 

„Wielgowo, Zdunowo, Załom” 
 

 

 
Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 

 

 Uliczka Przy Beczce Soli – zobacz, gdzie się kiedyś mieściła… 

 „Trzymamy straż nad Odrą” – najgłośniejsza uroczystość w 
powojennym Szczecinie 
 

 
 
 
 

http://sedina.pl/wordpress/index.php/2010/01/01/audycja-szczecin-we-wtorek-sezon-7/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/07/31/marek-luczak-wielgowo-zdunowo-zalom/
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Uliczka_Przy_Beczce_Soli&oldid=75618
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/%22Trzymamy_stra%C5%BC_nad_Odr%C4%85%22


Nasze zdjęcie… 

 
jedna z mniej znanych ulic Szczecina… 

 

 
 

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/%C5%9Anie%C5%BCna
mailto:jan.skolimowski@sedina.pl
http://www.sedina.pl/
mailto:jan.skolimowski@sedina.pl

