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Galeria przedwojennych wnętrz już po premierze  
             
Na portalu sedina.pl od pewnego czasu można już oglądać nową galerię 
przedwojennych wnętrz, w której znajduje się 300 zdjęć różnych 
szczecińskich obiektów (m.in. kościołów, muzeów czy szkół). Całość, dzięki 
wsparciu Miasta Szczecin, opracował i uporządkował ekspert sedina.pl 
znany pod pseudonimem Johann-Sebastian-Bachinstitut • Stettin.   
 
Oficjalne otwarcie galerii wnętrz odbyło się 22 czerwca o godzinie 19.00 
w pubie Pivaria (ulica Joachima Lelewela 8, Pogodno). 
 
Informację o nowych zdjęciach na sedina.pl podało wiele szczecińskich 
mediów, w tym m.in. Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Gazeta 
Wyborcza Szczecin czy witryny wszczecinie.pl oraz szczecin.blogx.pl. 
 
Galeria dostępna jest pod poniższym linkiem: 
http://sedina.pl/galeria/index.php?cat=218 

 

 
wnętrze szczecińskiej synagogi 

 

 
Za nami kolejny pokaz Internetowej Encyklopedii Szczecina 
 
W ramach cyklu „Przy piwie o Szczecinie” 22 czerwca w pubie PIVARIA 
przy ulicy Joachima Lelewela 8 na Pogodnie odbyła się prezentacja 
Internetowej Encyklopedii Szczecina. W czasie pokazu administrator i 
założyciel portalu – Arkadiusz Bis opowiedział o projekcie, a także 
przedstawił dotychczasowe dokonania fundacji sedina.pl. 

KALENDARIUM 
 
3 lipca 1721 

 zgodnie z patentem 
królewskim Fryderyka 
Wilhelma I z 6 czerwca 1721 
r. w Szczecinie osiedlił się 
pierwszy imigrant z Francji - 
tabacznik Jean Bouveron 

4 lipca 1945   

 Erich Wiesner jako ostatni 
niemiecki burmistrz 
Szczecina kończy 
sprawowanie funkcji 

5 lipca 1945   

 o godz. 18:00 w siedzibie 
wojennego komendanta 
miasta (obecny gmach 
Urzędu Miejskiego) odbyło 
się przejęcie władzy w 
Szczecinie przez 
przedstawicieli państwa 
polskiego  

8 lipca 1981  

 zmarł Guido Reck - artysta 
plastyk, wieloletni dyrektor 
Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych, radny miasta, 
działacz społeczny 

 

 

 

 

http://sedina.pl/galeria/index.php?cat=218
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kalendarium_dzie%C5%84_po_dniu
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Erich_Wiesner
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Wojenny_komendant_miasta&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Wojenny_komendant_miasta&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Urz%C4%85d_miejski&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Guido_Reck


1000 nowych dat trafi do kalendarium IES 

W ramach prac nad rozwojem Internetowej Encyklopedii Szczecina 
powiększamy także Historyczne Kalendarium Szczecina. Już dziś możemy 
śmiało stwierdzić, że jest to największy ogólnodostępny zbiór danych tego 
typu. 

Niebawem na portalu sedina.pl zaprezentowanych zostanie w dwóch 
częściach 1000 nowych dat, które zasilą kalendarium IES do końca 2012 
roku. Wszystkie informacje związane są z historią architektury Szczecina. 
Autorem opracowania jest Johann-Sebastian-Bachinstitut • Stettin. 
 

 
Trwają prace nad wersją mobilną sedina.pl 
 
Kończą się prace mające na celu przygotowanie portalu sedina.pl oraz 
galerii sedina.pl do prezentacji na urządzeniach mobilnych. 

Już od kilku dni przeglądając portal oraz galerię sedina.pl przy pomocy 
telefonu komórkowego bądź innego przenośnego urządzenia zostaniemy 
automatycznie przeniesieni do mobilnych wersji serwisów. Mamy 
świadomość, że wersje mobilne stron internetowych to temat mający 
tyleż samo zwolenników jak i przeciwników, dlatego zwracamy się z 
prośba o opinie i uwagi związane z działaniem i nowym sposobem 
prezentowania treści na tabletach i smartfonach. 

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres admin@sedina.pl. 
 

9 lipca 1789 

 pożar spowodowany 
uderzeniem pioruna w wieżę 
zniszczył największy w 
Szczecinie kościół 
Najświętszej Marii Panny; 
jego mury rozebrano w 1830 
roku  

15 lipca 1945  

 odbyły się uroczystości z 
okazji rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem, oficjalnie 
przemieniono nazwę Kaiser 
Willhelm Platz na Plac 
Grunwaldzki 

 

 
Audycja „Szczecin we wtorek” także w wakacje 

Po raz pierwszy w 6-letniej historii audycja „Szczecin we wtorek”, którą 
współtworzy portal sedina.pl, będzie emitowana także w wakacje. 
 
Tym samym szósty sezon zostanie przedłużony o kolejne dwa miesiące. 
Zmieniła się jedynie godzina rozpoczęcia programu. Agata Rokicka i 
Arkadiusz Bis zapraszają teraz w każdy wtorek o godzinie 20.00 na 
antenę Polskiego Radia Szczecin (92 FM). 
 

 
 

 „Szczecin minionych lat” już niebawem w CH Galaxy 
 

Wystawa szczecińskich zdjęć i filmów z XIX i XX wieku zostanie za kilka 
dni otwarta w Centrum Handlowym „Galaxy”. Zbiory będzie można 
oglądać w dniach 10 lipca – 10 sierpnia.  

 
Przedstawione zostaną także zasoby sedina.pl, w tym m.in. nasze 
materiały video.   

 
 

http://encyklopedia.szczecin.pl/
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Kalendarium_dzie%C5%84_po_dniu
mailto:admin@sedina.pl
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki_w_Szczecinie
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki_w_Szczecinie
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1830
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Plac_Grunwaldzki
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Plac_Grunwaldzki


Rozstrzygnięto konkurs międzyszkolny „Subiektywny przewodnik po 
Szczecinie” 
 
26 czerwca w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w 
Szczecinie odbyło się kameralne podsumowanie II literacko-
fotograficznego konkursu „Subiektywny przewodnik po Szczecinie” z 
wręczeniem nagród dla laureatów i wyróżnionych uczniów. 
 
Do jury oceniającego dziewięć finałowych prac zaproszono redaktora 
prowadzącego sedina.pl – Jana Skolimowskiego. Zwyciężyła Joanna 
Knasińska z Gimnazjum nr 7 w Szczecinie, której pracę uznano za 
najlepszą. 
 
Podczas wydarzenia odbyła się także prezentacja multimedialna 
Internetowej Encyklopedii Szczecina oraz portalu sedina.pl. 
 

 
 

Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 
 

 Hejnał Szczecina – kilka słów o pierwszym, historycznym hejnale 
muzycznym miasta z 1964 roku…  

 Hejnał Miasta Szczecina – tutaj w pigułce wszystko o obecnym 
hejnale… 
 

 
 

Nasze zdjęcie… 
                     

 
widok średniowiecznej Bramy Passawskiej i jej przedbramia od zachodu 

 
 

 
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. 
 

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Hejna%C5%82_Szczecina
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Hejna%C5%82_Miasta_Szczecina


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  

 

mailto:jan.skolimowski@sedina.pl
http://www.sedina.pl/
mailto:jan.skolimowski@sedina.pl

