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Zabytki Szczecina – zbliża się finał prac  

Można już zobaczyć pierwsze efekty prac przy projekcie „Zabytki 
Szczecina”. Poszczególne obiekty, które znajdują się na liście 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków posiadają już swoje hasła ze 
zdjęciami w Internetowej Encyklopedii Szczecina i stopniowo są 
uzupełniane o odpowiednie znaczniki. 

Przykładem tego typu działań jest informacja o Budynku Klubu 13 Muz. 

Przypominamy, że projekt jest realizowany dzięki wsparciu 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Z tej okazji gościem 
najbliższej audycji „Szczecin we wtorek” (23 października, godz. 19.00,         
92 FM) będzie Ewa Stanecka – Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
 
 

  
Warsztaty „Encyklopedia nie jest nudna” – tym razem w gimnazjum 
 
Dotychczas podczas warsztatów spotykaliśmy się ze szczecińskimi 
licealistami, tym razem - po raz pierwszy - zaprosiło nas gimnazjum. To dla 
nas nowe doświadczenie. 26 października wirtualne zakamarki 
Internetowej Encyklopedii Szczecina poznają uczniowie Gimnazjum nr 7 
na osiedlu Majowym. Do zobaczenia w szkole! 

 

Odnośniki do Goolge Street – niebawem zakończenie 

Jesteśmy także na finiszu prac mających na celu wzbogacenie haseł, 
którymi są szczecińskie ulice o odnośniki do Google Street.  

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

 
 
Portal sedina.pl – powrót publicystyki  
 
W październiku na łamy portalu sedina.pl wróciła publicystyka. 
Udostępnione zostały dwa pierwsze artykuły o osobach związanych z 
naszym miastem.  

KALENDARIUM 
 
22 października 1956 

 pod hasłem „Cała władza w 
ręce ludu pracującego” 
odbył się w hali sportowej 
przy ulicy Narutowicza 
masowy wiec szczecinian na 
znak poparcia dla 
Władysława Gomułki 

24 października 1913 

 położenie kamienia 
węgielnego pod kościół 
Garnisonkirche (obecny 
kościół Serca Jezusowego) 
na placu Zwycięstwa (Am 
Berliner Tor) 

25 października 1543 

 na podstawie porozumienia 
zawartego przez księcia 
Barnima XI i Filipa I w 1541 
roku powstało Pedagogium 
Książęce (Fürstliches 
Pädagogium), zwane 
również Pedagogium 
Szczecińskim (Paedagogii 
Stetinensis) 

26 października 1987 

 o godz. 17.00 nastąpiło 
otwarcie Trasy Zamkowej 
(nitki wjazdowej do centrum 
miasta) 

 

 

http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Budynek_Klubu_13_Muz
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kalendarium_dzie%C5%84_po_dniu
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ulica_Narutowicza
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Pana_Jezusa_w_Szczecinie
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Pana_Jezusa_w_Szczecinie
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Plac_Zwyci%C4%99stwa
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1541
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Pedagogium
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Trasa_Zamkowa


Ryszard Hałabura przedstawił sylwetkę malarza i fotografa 
przedwojennego Szczecina – Carla Wilhelma Eduarda Kottwitza, 
natomiast za sprawą wspomnień syna Aleksandra Nieczajewa pojawił się 
artykuł o pionierze służby zdrowia - dr n. med. Andrzeju Nieczajewie. 

W przygotowaniu kolejne materiały. 

 
 
Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 
                               

 „Grzybek” – zobacz, czym kiedyś był… 

 Kramik z Muzami – cykliczny program poświęcony wydarzeniom 
kulturalnym Szczecina i Pomorza Zachodniego… 
 

 
Nasze zdjęcie… 

 
prof. Inga Iwasiów – laureat Nagrody Artystycznej Miasta 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  

26 października 1989 

 zmarł Leonard Borkowicz – 

pierwszy wojewoda 
szczeciński po przejęciu 
miasta przez administrację 
polską 

28 października 1967     

 odsłonięcie pomnika 
Braterstwa Broni Żołnierzy 
Polskich i Radzieckich na 
Cmentarzu Centralnym; na 
pomniku umieszczono napis 
„Bohaterom poległym na 
piastowskim szlaku” 

1 listopada 1894     

 odsłonięcie pomnika cesarza 
Wilhelma I na Placu 
Żołnierza (Königsplatz) 

 
POLECAMY 
 

 
WOJCIECH GRODECKI 

„Szczecińskie katastrofy -        
Wypadki, pożary i inne wydarzenia 

1907-1940” 
 

 

 

 

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

jan.skolimowski@sedina.pl  
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