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Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina w piątkowych wydaniach 
Gazety Wyborczej 

Po wakacyjnej przerwie fundacja sedina.pl wznowiła współpracę z 
lokalnym oddziałem Gazety Wyborczej. Od niedawna w piątkowych 
wydaniach wspomnianego tytułu („papierowy” magazyn) można 
przeczytać wybrane fragmenty haseł z Internetowej Encyklopedii 
Szczecina.  
 
W wydaniu z 28 września pojawiła się wzmianka o historii budynku, w 
którym aktualnie mieści się Klub 13 Muz, natomiast w ostatni piątek        
(5 października) umieszczono w gazecie informację o pierwszym, polskim 
prezydencie Szczecina – Piotrze Zarembie. 

 
 

  
Warsztaty wracają do szkół! 
 
Po wakacjach wracamy do szkół - podczas warsztatów edukacyjnych 
przekonujemy młodych szczecinian, że "Encyklopedia nie jest nudna", 
szczególnie ta internetowa, którą mogą nie tylko czytać, ale też 
współtworzyć.  
 
Warsztaty na temat Internetowej Encyklopedii Szczecina odbywają się w 
szczecińskich gimnazjach i liceach. Już 9 października pierwsze w tym roku 
spotkanie z uczniami - tym razem w IV LO na Gumieńcach. 

Gimnazja i licea zainteresowane warsztatami zachęcamy do kontaktu        
z nami. 

 

Kolejne „Przemiany” na wyświetlaczach RCJ w komunikacji miejskiej  

Od ponad dwóch tygodni, dzięki uprzejmości Pana Roberta Jaskólskiego 
oraz firmy RCJ, w autobusach komunikacji miejskiej można oglądać 
"Przemiany" Arkadiusza „Airkozaka” Kozaczuka, znane z portalu sedina.pl. 
 
Od ostatniej soboty (6 października) na wyświetlaczach pojawiły się nowe 
animacje, które zastąpiły dwie inne „Przemiany”, pokazywane dotychczas 
w autobusach.  

 
 

KALENDARIUM 
 
8 października 1581 

 książę Barnim X poślubił w 
Szczecinie księżniczkę 
brandenburską Annę Marię 

8 października 1993 

 zmarł Piotr Zaremba - 
pierwszy polski prezydent 
Szczecina 

10 października 1793 

 odsłonięcie pomnika 
Fryderyka II Wielkiego na   
pl. Żołnierza (Königsplatz) 

15 października 1939 

 przeprowadzono reformę 
podziału administracyjnego, 
tworząc tzw. Wielki Szczecin 
- powierzchnia miasta 
wzrosła z 82,2 km2 do ok. 
460 km2, a ludność z         
287 419 do 382 984 
mieszkańców 

17 października 1976 

 zmarł Ziemowit Szuman - 
artysta malarz, organizator 
środowiska plastycznego w 
Szczecinie 

 

 

 

http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Budynek_Klubu_13_Muz
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Piotr_Zaremba
http://www.rcj.com.pl/
http://www.rcj.com.pl/
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kalendarium_dzie%C5%84_po_dniu
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Piotr_Zaremba
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Plac_%C5%BBo%C5%82nierza_Polskiego
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Wielkie_Miasto_Szczecin
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ziemowit_Szuman


sedina.pl na Facebooku – nowy rekord 
 
W ostatni wtorek (2 października) na naszym profilu facebookowym 
umieściliśmy zdjęcie nieistniejącego już „Grzybka”, który znajdował się 
niegdyś przy Bramie Portowej. Fotografia podpisana „«Grzybek », 
swojego czasu charakterystyczne miejsce spotkań :)” cieszyła się 
niespotykanym, jak dotąd na kanale sedina.pl, zainteresowaniem 
użytkowników tego znanego portalu społecznościowego.  
 
W ciągu niecałego tygodnia wspomniane zdjęcie "polubiło" ponad 1000 
osób. Fotografia została także skomentowana 154 razy i odnotowała 212 
"udostępnień". W tym czasie do grona miłośników naszego kanału 
dołączyło około 450 nowych "fanów". 
 
Poprzedni rekord „należał” do zdjęcia dawnego kąpieliska Pogoni         
(268 x Lubię to!). 

 
zdjęcie „Grzybka”, które wywołało ostatnio duże zainteresowanie… 

 
 
Internetowa Encyklopedia Szczecina zaprezentowana podczas Festiwalu 
Nauki 
 

Fundacja sedina.pl wzięła czynny udział w XII Zachodniopomorskim 
Festiwalu Nauki.  

Arkadiusz Bis – założyciel Internetowej Encyklopedii Szczecina 27 września 
przedstawił projekt IES podczas prezentacji zatytułowanej „Internetowa 
Encyklopedia Szczecina – klikaj po wiedzę”, która odbyła się w Czytelni 
Pomorzoznawczej Książnicy Pomorskiej. 
 

 
sedina.pl podczas spotkania na Łasztowni 
 
30 września w obiektach Starej Rzeźni odbyło się spotkanie zainicjowane 
przez Panią Laurę Hołowacz, dyrektora spółki CSL oraz twórcę 
społeczności „Moja Łasztownia”.  
 
 
 

18 października 2000     

 zakończenie prac przy 
rozbiórce wieży do skoków 
oraz budynku socjalnego 
dawnego kąpieliska Pogoni 

21 października 1933     

 urodził się Tadeusz Białecki, 
szczeciński historyk, autor 
wielu opracowań o dziejach 
miasta 

 
POLECAMY 
 

 
WOJCIECH GRODECKI 

„Szczecińskie katastrofy -        
Wypadki, pożary i inne wydarzenia 

1907-1940” 
 

 

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/K%C4%85pielisko_Pogoni
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Basen_Pogoni
http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Tadeusz_Bia%C5%82ecki
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/09/29/wojciech-grodecki-szczecinskie-katastrofy-promocja/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/09/29/wojciech-grodecki-szczecinskie-katastrofy-promocja/
http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/09/29/wojciech-grodecki-szczecinskie-katastrofy-promocja/


Podczas wydarzenia zorganizowane zostały stoiska dla zaproszonych 
gości, którzy zaprezentowali swoje zasoby oraz przybliżyli prowadzoną 
działalność.  W dużej liczbie pojawili się m.in. wydawcy i autorzy książek. 
 
Podczas spotkania sedina.pl zaprezentowała projekt Internetowej 
Encyklopedii Szczecina, a także przedstawiła przedwojenne zdjęcia oraz 
animację dawnej rzeźni.                                                  

 
 

Trwają prace nad III etapem IES oraz Zabytkami Szczecina 
                                                  
1 września rozpoczęliśmy ostatni w tym roku kalendarzowym, III etap prac 
nad projektem Internetowej Encyklopedii Szczecina, realizowanym dzięki 
wsparciu Miasta Szczecin. 

Do końca listopada 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”. 
 
Równolegle trwają też prace mające na celu wzbogacenie Internetowej 
Encyklopedii Szczecina o listę obiektów, które znajdują się na liście 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
przygotowywany jest aktualnie szkielet haseł i kategorii, które w 
późniejszym okresie zostaną uzupełnione o szczegółowe dane. 

  

 
Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 

 
 Plebania kościoła św. Jakuba – poznaj jej historię… 

 Jurdyki w Szczecinie – zobacz czym były i gdzie się mieściły 
 

 
 

Nasze zdjęcie… 
 

 
Guido Reck – zobacz, kim był… 

 

http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Plebania_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Bw._Jakuba&oldid=77735
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Plebania_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Bw._Jakuba&oldid=77735
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Guido_Reck


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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http://www.sedina.pl/
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