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Portal sedina.pl – przebudowa dobiegła końca 
             
Na początku lipca zakończono prace związane z przebudową portalu 
sedina.pl realizowane dzięki wsparciu Miasta Szczecin. Warto 
przypomnieć, że w ramach tego projektu obok zmian czysto technicznych 
(aktualizacja oprogramowania, zabezpieczenie serwisu) oraz wizualnych 
(nowy wygląd portalu) uruchomiona została także mobilna wersja portalu 
i galerii, która dostępna jest dla użytkowników urządzeń przenośnych.  

 
Dotychczasowym użytkownikom przypominamy też, że aktualnie 
logowanie na sedina.pl odbywa się bezpośrednio z forum. Komentarze do 
artykułów są natomiast widoczne pod samymi tekstami. W celu 
ułatwienia śledzenia na bieżąco wszystkich wpisów udostępnione zostały 
po prawej stronie portalu dwie zakładki – „FORUM” oraz „Ostatnio 
komentowane artykuły”, gdzie widoczne są najnowsze posty.  
  

 
Portal sedina.pl – zakończenie cyklu o katolicyzmie w przedwojennym 
Szczecinie 
 
W dniu dzisiejszym opublikowany został ostatni, siódmy artykuł kończący 
cykl „Katolicyzm w przedwojennym Szczecinie”. 
 
Na przestrzeni kilku tygodni na portalu sedina.pl można było zapoznać się 
z losami katolików począwszy od XVI wieku, kiedy w wyniku reformacji 
protestantyzm został uznany jako oficjalne wyznanie w Księstwie 
Pomorskim. 
 
Cykl zamyka artykuł opisujący zabiegi parafii katolickiej o pozyskanie 
terenu pod budowę kościoła, zwieńczone ostatecznym sukcesem. 
 
Link do tekstu: http://sedina.pl/wordpress/index.php/2012/07/16/katolicyzm-
w-przedwojennym-szczecinie-7-pozyskanie-terenu-pod-budowe-kosciola 
 
 
 
„Szczecin z minionych lat” – trwa wystawa w CH Galaxy  

Wystawę szczecińskich zdjęć oraz filmów z XIX i XX wieku zatytułowaną 
"Szczecin z minionych lat" od 10 lipca można oglądać w Centrum 
Handlowym „Galaxy”. Zbiory będą wyeksponowane do 10 sierpnia. 

Na całość składa się ok. 300 fotografii, które rozmieszczono zarówno na 
parterze, jak i pierwszym piętrze galerii. Oprócz zdjęć na dwóch 

KALENDARIUM 
 
17 lipca 1954 

 Prezydium Rządu podjęło 
decyzje o utworzeniu w 
Szczecinie Wyższej Szkoły 
Rolniczej 

17 lipca 1972    

 zmarł Bolesław Czwójdziński, 
szczeciński miłośnik 
zabytków i śladów polskości, 
pionier turystyki i 
krajoznawstwa na Pomorzu 
Zachodnim 

19 lipca 1984  

 po roku od rozpoczęcia 
budowy osiedla Załom II 
"Kasztanowe" dla 
pracowników Fabryki Kabli 
w Załomiu, pierwsi lokatorzy 
70 mieszkań otrzymali 
klucze 

21 lipca 1984  

 zmarł na uroczystym 
posiedzeniu poświęconym 
czterdziestej rocznicy Polski 
Ludowej, Sejm PRL 
postanowił powołać do życia 
Uniwersytet Szczeciński; 
inaugurację pierwszego roku 
uczelni uniwersyteckiej 
Pomorza Zachodniego 
zaplanowano na rok 
akademicki 1985/86 
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monitorach można oglądnąć materiały video przygotowane przez portal 
sedina.pl. Zaprezentowaliśmy m.in. „Szczecińskie Przemiany”, czyli 
animacje autorstwa Airkozaka oraz przedwojenne filmy. 

 
 

 
Audycja „Szczecin we wtorek” – wakacyjna emisja 

Przypominamy, że po raz pierwszy w 6-letniej historii audycja „Szczecin 
we wtorek”, którą współtworzy portal sedina.pl, emitowana jest także w 
wakacje. 
 
Tym samym szósty jej sezon został przedłużony o 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). 

 

22 lipca 1934  

 Franz Schwede-Coburg 
został hitlerowskim 
gauleiterem Pomorza 
pełniąc te obowiązki do 
chwili opuszczenia miasta w 
1945 roku 
 
 

 

 

 

 

 

 
Internetowa Encyklopedia Szczecina w kaliskich mediach 
 
Informacja o projekcie Internetowej Encyklopedii Szczecina pojawiła 
się niedawno w gazecie „Życie Kalisza”.  
 
Na łamach wspomnianego medium wypowiadał się związany także z 
miastem nad Prosną Andrzej Androchowicz – autor haseł dotyczących 
kultury Szczecina. 
 
Gazeta przypomniała również o kilku znanych osobach z Grodu Gryfa, 
które pochodzą z Kalisza bądź okolic – m.in. Annie Augustynowicz czy 
Janie Banusze. 
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Hasła z Internetowej Encyklopedii Szczecina… 
 

 Panieński Strumień – strumyk, po którym nie ma już śladu... 

 Tor wyścigowy – wyścigi konne w Szczecinie? 

 
 

Nasze zdjęcie… 

                     

widok na cmentarz przykościelny w Krzekowie (w tle kościół św. Trójcy)  
 
 

 
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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