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Za nami spotkanie z okazji 8 urodzin sedina.pl  
 
Spotkaliśmy się 18 maja w Piwnicy Kany by po dwuletniej przerwie uczcić 
rocznicę powstania portalu. Podsumowaliśmy miniony okres oraz 
przedstawiliśmy nasze nowe inicjatywy. Opowiedzieliśmy o planach 
związanych z poszerzaniem Internetowej Encyklopedia Szczecina oraz 
 warsztatach przeznaczonych dla młodzieży. 
 
Ujawniliśmy także jak będzie wyglądała nowa wersja graficzna portalu 
sedina.pl, nad którą obecnie pracujemy. Porozmawialiśmy o historii 
Szczecina, swoje plany przedstawił także zaprzyjaźniony z nami Klub 
Kniejołaza, związany z Puszczą Bukową.   
 
Spotkanie zorganizowane zostało pod hasłem „Pokaż, co masz!”. W ten 
sposób zachęcaliśmy każdego do podzielenia się z innymi swoimi 
„szczecinaliami”.  

 

KALENDARIUM 
 
21 maja 1934 

 podjęcie prac przy budowie 
autostrady Berlin - Szczecin 

27 maja 1984   

 w 40. rocznicę bitwy pod 
Monte Cassino, imię 
"Bohaterów Monte Cassino" 
nadano IX Liceum 
Ogólnokształcącemu w 
Szczecinie 

29 maja 1944  
 

 dzienny nalot lotnictwa US Air 
Force na fabrykę benzyny 
syntetycznej w Policach 

 
29 maja 1946 
 

 oficjalne utworzenie 
stanowiska wojewody 
szczecińskiego 

 
„Encyklopedia nie jest nudna” – ruszają warsztaty w szczecińskich 
szkołach 

 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 maja (wtorek) w I Liceum 
Ogólnokształcącym. Chcemy zaangażować młodych szczecinian w 
myślenie o mieście.  
 
Tematem warsztatów będzie Internetowa Encyklopedia Szczecina, nowe 
źródło wiedzy o mieście. Opowiemy o projekcie, jego możliwościach i 
sposobie funkcjonowania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak 
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weryfikować dostępną w internecie wiedzę, skąd czerpie się informacje 
do hasła encyklopedycznego, jak się je konstruuje. Będziemy rozmawiać 
o prawach autorskich i świadomym korzystaniu z informacji. Nie tylko 
opowiemy o encyklopedii i pokażemy jej możliwości, ale też spróbujemy 
wspólnie wnieść twórczy wkład w rozwój encyklopedii – uczestnicy 
warsztatów stworzą nowe hasło albo rozwiną istniejące, korzystając z 
wiarygodnych źródeł wiedzy o mieście. 
 
W maju odbędą się dwa pierwsze pilotażowe spotkania, kolejne sześć 
zaplanowane jest po wakacjach, w przyszłym roku szkolnym.  
 
Zapraszamy szkoły zainteresowane warsztatami do kontaktu z nami: 
admin@sedina.pl 
 

  
Prezentacja w Książnicy Pomorskiej – zapraszamy do Sali pod Piramidą 
 
Temat spotkania: „Internetowa Encyklopedia Szczecina – klikaj po 
wiedzę”. Poprowadzi je Arkadiusz Bis z fundacji sedina.pl, założyciel i 
administrator Portalu Miłośników dawnego Szczecina sedina.pl 
 
Opowie m.in. o tym skąd wziął się pomysł na internetową encyklopedię 
Szczecina, jak do niej zajrzeć i co można w niej znaleźć.  
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  
 
Książnica Pomorska, Sala pod Piramidą, 28 maja, godz. 17. Wstęp 
wolny. 
 

 
Sedina.pl „Pod Platanami” 
 
3 czerwca wielkie święto organizacji pozarządowych - XI Szczecińskie 
Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI na Jasnych 
Błoniach.  
 
Będzie można spotkać nas „na żywo” i porozmawiać z nami. W 
pawilonie multimedialnym przygotujemy 20-minutowy pokaz na temat 
wszystkich naszych inicjatyw. 
 
Zapraszamy do pawilonu sedina.pl 
 

 
Portal sedina.pl – wystartował nasz nowy cykl o katolikach w 
protestanckim Szczecinie autorstwa Artura Rasmusa 
 
KATOLICYZM W PRZEDWOJENNYM SZCZECINIE (1) REFORMACJA I JEJ 
SKUTKI 
 
W XVI wiek przyjęto uchwałę o wprowadzeniu w Księstwie Pomorskim 
protestantyzmu. Kościół luterański zatwierdził własną ordynację. W 
następstwie wspomnianych zdarzeń stopniowo znoszono wszystkie 
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pozostałości obrzędowe z okresu katolickiego. 
 
Cały artykuł… - http://sedina.pl/index.php/2012/05/17/katolicyzm-w-
przedwojennym-szczecinie-1-reformacja-i-jej-skutki 
 

 
Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 

 

 Ulica Świętego Jakuba Apostoła – poznaj każdy szczegół 
 

 Jan Banucha (1934-2008) – scenograf, artysta plastyk 
 

 
Nasze zdjęcie… 

                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
 

                                                       Kim jest Helena Raszka? 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
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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